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Zo is er de Jambo stoer-doen-

tocht.  Wie is net zo stoer als goril-

laleider Jambo? Wie kan harder 

rennen, is sterker of kan harder 

borstroffelen? Alle kinderen die 

de tocht hebben gedaan krijgen 

een leuke verrassing. Verder is het 

gorillagebied dit jaar vernieuwd. 

In Jambo’s Wereld staan aller-

lei interactieve speeltoestellen, 

die kinderen van alles leren over 

gorilla’s. Wie weet bijvoorbeeld 

hoe gorilla’s ruiken of hoe een 

gorillahand voelt?

Daarnaast is er zoals altijd genoeg 

te zien in de Apenheul. Het jonge 

grut zorgt voor veel vermaak. Zo 

wonen er wel acht kinderen op 

het gorilla-eiland, waaronder een 

aantal peuters. Die halen de gek-

ste capriolen uit, wat tijdens de 

gorilla voederpresentatie uitste-

kend te zien is. Bij de loslopende 

apen, o.a. de doodshoofdapen en 

ringstaartmaki’s, zijn gedurende 

de lente ook baby’s geboren. Die 

zijn nu oud genoeg om af en toe 

van moeders buik of rug te glip-

pen en zelf op ontdekkingstocht 

te gaan. Het wankele geklim is 

geweldig om te zien! Maar er zijn 

natuurlijk ook unieke volwassen 

apen te zien. Apenheul heeft bij-

zondere neusapen en Hanuman 

langoeren. Volgens sommigen 

respectievelijk de lelijkste en 

mooiste apen die er rondlopen. 

Kom en oordeel zelf! 

Ga voor de actiekaarten naar 

www.apenheul.nl

Super kortingsactie bij Apenheul
APELDOORN - Het is bijna zomervakantie en dan rijst voor alle 

ouders de vraag: wat kunnen we vandaag weer eens doen? Apenheul 

biedt deze zomer een aantrekkelijke optie: een kinderkaartje (3 tot en 

met 12 jaar) voor de maanden juli en augustus kost op apenheul.nl 

slechts een tientje! Er zijn ook nog eens de hele vakantie door leuke 

activiteiten.

Tiende editie
Drakenbootfestival

Optreden 
La Lauzeta

Tour de 
France

GA Eagles oefent
tegen Terwolde

Kinderen voor een tientje deze zomer!
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B. Langenbach
v.o.f.

055-5411660
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06-55393920
www.langenbachvof.nl

WK-GEKTE BI J 

RENOVAR
50%  KORTI NG 
OP DE MONTAGE*

* vraag naar de voorwaarden 

RENOVAR

Ondernemersweg 5
7451 PK  HOLTEN

Tel. (0548)  362350

info@renovar-kozijnen.nl
www.renovar-kozijnen.nl

VESTIGING AMERSFOORT
T/M AUGUSTUS IEDERE

ZONDAG OPEN
11-18 UUR

www.keessmit.nl

Amersfoort Noord (A1)
Almelo Zuid (A35) Org.buro v Aerle - Regio Marketing - De Veluwe

38e

MODEMALL WILP   

RIJKSSTRAATWEG 38    TEL. 0571 261 755   

WWW.ZOOMERS.NL

TOTALE VOORJAAR/TOTALE VOORJAAR/
ZOMERCOLLECTIE 2014ZOMERCOLLECTIE 2014

HOOGZOMERCOLLECTIE NU OOK HOOGZOMERCOLLECTIE NU OOKHOOGZOMERCOLLECTIE NU OOK HOOGZOMERCOLLECTIE NU OOK
AFGEPRIJSD: AFGEPRIJSD: AFGEPRIJSD: AFGEPRIJSD: 20% KORTING20% KORTING

40%%40%
KORTINGKORTING

ELKE ZONDAG OPEN!

www.superkeukens.nl

Vlij tseweg 63, 7317 AD Apeldoorn

t . 055-5790095, f. 055-5767272

e. info@superkeukens-apeldoorn.nl

w. www.superkeukens-apeldoorn.nl

Laminaten 8 mm al v.a. 4,95 m2
open van 09:00 tot 18:00

0571 - 260183
vandaag bellen is morgen halen

kringlooptwello.nl

CADEAUTIP: WIJ VERKOPEN OOK 

CADEAUBONNEN (€5, €7,5 EN €10)
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APK:

VOOR DE PRIJS 

VAN 20 JAAR 

GELEDEN!

BROEKHUIS

DEUKENDAG

T.W.V. €200,-

GRATIS 

BRANDSTOF

Plus Pas

Naam :

Kenteken :

Geldig tot :

BROEKHUIS 

ZOMERCHECK

STERRENSERVICE

EXCLUSIEF!

NAVIGATIE 

ACTIE

20% 
VOORRAAD 

KORTING

GRATIS STERRENSERVICE

OPEL/CHEVROLET JAARBEURT MET PLUSPAS

GRATIS ZOMERCHECK

APK VOOR � 19,95

DEUKENDAG: VOORDELIG DEUKJES VERWIJDEREN

T.W.V. 200,- BRANDSTOF BIJ AANKOOP AUTO

SMAKELIJKE WAARDEBONNEN VAN BROEKHUIS

LIMITED EDITION: DE BOORDEVOLLE CORSA BLITZ

50% KORTING OP NAVIGATIE

VOORRAADVOORDEEL OP ONZE GEREGISTREERDE 
AUTO’S. KORTING TOT MAAR LIEFST 20%

VOORDEEL 
VOOR 
IEDEREEN!
U BENT 
VAN HARTE 
WELKOM OM 
VAN ONZE 
ZOMER- 
ACTIES TE 
PROFITEREN!

Plus Pas

Naam :

Kenteken :

Geldig tot :

BROEKHUIS ZET 
APELDOORN OP DE KOP!

broekhuisgroep.nl

Broekhuis Opel en Chevrolet Apeldoorn

Laan van Malkenschoten 85
7333 NP Apeldoorn
(T) 055 - 538 05 00

GRAAG TOT ZIENS BIJ:
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De Tuinen (Oranjerie) heeft unieke winkelformule
APELDOORN

Huisartsen: 
Spoedgevallen avond, nacht, 
weekend tel. 0900-6009000. 
Apotheken: 
Gelre Lukas. Voor spoedrecepten 
ma.-vrij. 17.30-24.00, 
za./zo./feestd. 08.00-24.00. 
Na 24.00 uur tel. 055-3605157.
Tandartsen: 
weekend tel. 055-3663043.
Dierenartsen: 
Bel uw eigen dierenarts.
Medifoon Apeldoorn: 
weekend 
tel. 0900-55.555.555 (100 cpm).
DEVENTER 
Apotheken: 
Apotheek Salland, 24 uur 
centr. hal Deventer Ziekenhuis, 
Nico Bolkesteinl. 75, 
tel. 0570-536505. 
Huisartsen: 
voor spoed tel. 501777.
Tandartsen:  
5 en 6 juli Tandartsen Centrum 
Deventer, Brinkgreverweg 5, 610901. 
Dierenartsen: 
eigen dierenarts bellen. 
Geldt ook voor Groot Colmschate.
Praktijk Hoge Hondstraat 115 
Deventer, 
Weekenddienst 10.00-11.00 uur, 
24 uur bereikbaar via tel. 623433.
Dierenartsenprakt./apotheek 
Deventer-Gorssel H.J. Aa, 
tel. 0570-624662.
Dierenartsenpraktijk De Driehoek,
tel. 055-3012255.
Dierenartsenpraktijk Keizerslanden,
Graaf Florisstraat 1b, 
tel. 0570-622288.
TWELLO: 
Dierenartsenprakt. De Driehoek: 
tel. 055-3012255.
GROOT COLMSCHATE

Huisartsen: 
Centraal tel. 0570-501777.
Regio Dierenambulance 
tel. 0900-9991999 (45 euroc).
VOORST-KLARENBEEK

Dierenartsen: 
De Driehoek, tel. 055-3012255.
ZUTPHEN

Huisartsenpost Zutphen: 
tel. 0900-2009000. 
werkdagen 17.00-08.00 uur, 
weekend 24 uur bereikbaar.
Apotheken: Dienstapotheek Gelre 
Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 
Zutphen, tel. 0575-744800.
Tandartsenkring Zutphen e.o.
Spoedgevallen weekend 
tel. 0575-512288. Spreekuur:
za. 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. 
Zo. 12.00-12.30 uur.
Dierenartsen
De Graafschap Dierenartsen, 24-uurs 
dienstverlening, tel. 0575-587880.
WARNSVELD

Homeopathie praktijk: 
zaterdag 10.00-12.00 uur en 
op afspraak tel. 0575-573103.

dienstenWeekend
APELDOORN - De Tuinen is een landelijke keten van gezondheidswin-
kels, met een unieke winkelformule die aansluit op de huidige maat-
schappelijke ontwikkeling, waarin kwaliteit van leven op een natuur-
lijke en evenwichtige manier een steeds belangrijkere plaats inneemt. 
“Wij zijn één van de snelst groeiende concerns van Nederland. Bijna 
iedere week komt er wel een filiaal bij”, vertelt Gerda van Bindsbergen 
filiaalmanager in de Oranjerie niet zonder trots.

Het assortiment van De Tuinen 
in de Oranjerie bestaat uit een 
natuurlijke mix van gezonde en 
lekkere producten waarbij de 
nadruk ligt op innerlijke en uiterlij-
ke verzorging. Naast homeopathi-
sche geneesmiddelen, sportvoe-
ding, voedingssupplementen en 
natuurlijke verzorgingsproducten 
kunt u bij De Tuinen ook terecht 
voor relaxproducten, theeën, krui-
densoorten, zoetwaren, gezonde 
voeding en verrassende cadeau-
artikelen. De Tuinen is sterk in 
haar eigen merk. In de winkels 

vindt u ongeveer 850 producten 
van het De Tuinen merk. Al deze 
producten voldoen aan de hoog-
ste kwaliteitseisen. En het mooie 
is dat De Tuinen u deze produc-
ten aanbiedt voor de beste prijs. 
Het assortiment van het eigen 
merk bestaat onder andere uit: 
Voedingssupplementen bestaande 
uit vitaminen, mineralen, kruiden 
en specials. Verzorgingsproducten 
bestaande uit diverse gezichts-
verzorging, lichaamsverzorging, 

voetproducten, babyproducten en 
speciale verzorging voor de man. 
Daarnaast treft u ook producten 
aan zoals; diverse soorten thee, 
snoep, etherische oliën, wierook, 
granen en superfoods. 

Oranjerie
KOOPZONDAG 6 juli: winkels 
geopend van 12.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag 5 en zondag 6 
juli Zomervoordeelmarkt. Volop 
zomervoordeel in de Oranjerie! 
Mooie koopjes en spetterende 
aanbiedingen.KIJK OOK OP WWW.WINKELCENTRUMORANJERIE.NL

COLOFON
Postbus 638, 7300 AP Apeldoorn
Redactie en administratie:
Asselsestraat 140, 7311 ET Apeldoorn
Tel. 055-5219878, fax 055-5219856
E-mail: redactie@stedendriehoek.net
http: www.stedendriehoek.net
Stedendriehoek verschijnt wekelijks 
huis-aan-huis in Apeldoorn, 
Deventer, Zutphen en omgeving.

Sluitingstijd advertenties: 
maandagmorgen 12.00 uur
Redactie: vrijdag 17.00 uur voor de week 
van verschijning.
Advertentieverkoop: tijdens kantooruren 
van 09.00-17.00 uur, 
E-mail: verkoop@stedendriehoek.net
Kantoor Asselsestraat 140, Apeldoorn
Acquisitie: Jacqueline Boekema, 
John Ruisch, Sacha van Beers, Yuri Herrera
Hoofdredactie: Marc Looijen
Redactie: Fred Wiegman
E-mail: redactie@stedendriehoek.net 
Opmaak: André Mos, Jolanda Schaake, 
Jack Willemsen
Administratie: 
Suzanne Boekema–van Buijsen
Opgave rubrieksadvertenties (3-hoekjes)
Apeldoorn: Kantoor Asselsestraat 140
of via: www.stedendriehoek.net
Klachten bezorging: 
0571-274137 of 055-5219878.
Uitgave van Uitgeverij Stedendriehoek B.V. 
Directie: 
J.P.S. Boekema, J. Boekema, F. Boekema

BELONING € 50,- 50,-

Zoek ook naar:

wk. 23 nr. P14973967441

wk. 24 nr. L11112986498

wk. 25 nr. VA0923207312

wk. 26 nr. UE4082118983

wk. 27 nr. VA0621693011

Wanneer u één van deze vijfeurobiljetten vindt, kunt u die direct inwisselen 
bij ons kantoor aan de Asselsestraat 140 in Apeldoorn. U ontvangt dan € 50,-.
U kunt ook met het biljet naar de firma RTV Stegeman gaan aan de Schuttersweg 
88 in Apeldoorn. Hier mag u dan voor € 70,- aan goederen uitzoeken.

STEDENDRIEHOEK – Terwijl het Nederlands Elftal 
zich lustig door het WK voetbalt en ook de achtste 
finale glansrijk heeft overleefd afgelopen week-
einde, zijn we inmiddels alweer in de maand juli 
aanbeland. Wat gaat de tijd toch vlug! Even vlug 
speuren we weer naar het Vijfje van de Week. Hier 
is het nummer voor week 27: VA0621693011.

Diverse concerten Sint 
Walburgiskerk in Zutphen

ZUTPHEN - Op zaterdag 5 juli begint in de Sint Walburgiskerk in 
Zutphen om 12.30 uur een Marktconcert met Kristin Gramlich, Ahrend- 
en Baderorgel en Hebe de Champeaux op viool. Zij spelen muziek van 
onder andere  Johann Svendsen, G.F. Händel en T. Albinoni.

Kirstin Gramlich kwam in 2001 
naar Nederland en voltooide de 
masteropleiding orgel aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Zij is organist van de Grote 
of Lebuïnuskerk te Deventer. Hebe 
de Champeaux is een Nederlands/
Amerikaanse dirigente en mezzo-
sopraan, maar bij dit marktconcert 
te horen als violiste. Toegang kerk 
€ 2,-, vrijwillige bijdrage na afloop. 
Op zaterdag 5 juli vindt om 22.00 
uur een Kaarsenkroonconcert 
plaats. Marion Moonen, traverso  
en Klaas Stok op klavecimbel bren-
gen een concert met muziek van
onder meer; G.Ph. Telemann en 
J.S. Bach. Marion Moonen stu-

deerde fluit en traverso aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Zij is lid van verschillende 
ensembles en orkesten. Klaas Stok 
is meestal te horen als organist 
maar bespeelt vanavond het kla-
vecimbel.
Een concert in het koor van de 
Sint Walburgiskerk onder de bran-
dende kaarsenkroon bij het val-
len van de zomeravond. Toegang 
€ 10,- t/m 16 jaar gratis. Zondag 
6 juli om 16.00 uur is er in de Sint 
Walburgiskerk een koorvesper met 
Capella Walburga onder leiding 
van Paulien Roos-Bik. 

Foto: Kirstin Gramlich.

Athenaeumbibliotheek zet
honderdste topstuk online

DEVENTER - De Biblia Hebraica 
is het honderdste topstuk uit 
de collectie van Stadsarchief en 
Athenaeumbibliotheek (SAB) dat 
op www.deventerboekenstad.nl 
online is gezet. De rabbijnenbij-
bel, die in 1517 in Venetië werd 
gedrukt, is daarmee volledig digi-
taal door te bladeren. 

Het ‘honderdste topstuk’ dat toe-
gankelijk wordt via internet, vormt 
weer een mijlpaal in het conser-
veringsplan van SAB dat er, door 
digitalisering van topstukken, voor 
moet zorgen dat de Deventer boe-
ken- en archiefschat gered wordt 

van verder verval. De 16e-eeuwse 
Hebreeuwse bijbel werd gedrukt 
door Daniël Bomberg. Zijn uitgaven 
munten uit, door een uitzonderlij-
ke wetenschappelijke nauwkeurig-
heid en behoren tot de mooiste die 
de Hebreeuwse typografie heeft 
voortgebracht. Bomberg, zoon van 
een rijke Antwerpse textielkoop-
man, legde zich na zijn studie in 
Leuven en Venetië toe op het 
drukken van Hebreeuwse werken. 
Het grootste deel van zijn druk-
ken ligt in het Antwerpse Museum 
Plantin-Moretus. Deze Biblia 
Hebraica behoort tot de collec-
tie van de voormalige Universiteit 
van Harderwijk, waarvan het 
grootste deel in de 19e-eeuw 
in het beheer van de Deventer 
Athenaeumbibliotheek kwam. U 
kunt de volledige digitale editie 
van de Biblia Hebraica doorblade-
ren via deventerboekenstad.nl of 
sabinfo.nl

Meer nieuw s vindt  u op 
w w w .stedendriehoek.net

1 van € 7,95, 

 voor  6,45

2 van € 15,90 

 voor  9,95

ASSELSESTRAAT 132, APELDOORN, TELEFOON: 055 - 5212056

Drogisterij BRENDA
Reformhuis

WAARDEBON Fruitvliegjesvanger

WWW.BOXCOMPLEX.NL

Boxcomplex is een uniek concept in Apeldoorn, in de 

vorm van prefab betonnen garageboxen. Standaard zijn 

de units voorzien van een elektrische installatie en ver-
lichting. Het complex is verder voorzien van een sanitaire 
ruimte en is vanwege een toegangscontrole, camerabe-

veiliging en buitenverlichting erg veilig. Tevens zijn er 
brievenbussen aanwezig, waardoor u er uw bedrijf kan 

vestigen. Op onze aantrekkelijke prijzen genieten onder-
nemers naast BTW aftrek nog een fiscaal voordeel tot 
wel 28% (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Bezoek onze modelboxen op afspraak.

Bedrijventerrein Stadhoudersmolen 

Apeldoorn, Fluitersweg

53 BEDRIJFS- EN OPSLAGUNITS
VANAF 18 M2 t/m 42 M2!
“Multifunctioneel, kwalitatief en compleet”

Vanwege de vele aanwezige voorzieningen 

zijn de ruimten op meerdere manieren te 

gebruiken. Bijvoorbeeld als:

* opslag voor bijvoorbeeld voorraden, 

archief en materiaal

* werkplaats voor bijvoorbeeld reparatie en 
service ambacht

* stalling voor auto (oldtimer), boot, 
camper, motor, aanhangwagen, of 

verhoogde bedrijf bus

* allerlei kleine bedrijven, webshops

NEEM SNEL CONTACT OP
EN RESERVEER UW BOX

Tel: 085 - 7731802
INFO@BOXCOMPLEX.NL

Te koop v.a. € 18.900,- v.o.n.
Te huur v.a. € 120,- p.m.

excl. BTW



VRAAG NU ONZE BROCHURE AAN!

0800-4464464 (gratis)  
www.fabiusopleidingen.nl

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd), Administratief Medewerker (9 mnd),  

Financieel Administratief Medewerker (12 mnd), Commercieel Administratief 

Medewerker (12 mnd), Diverse commerciële opleidingen (12 mnd), 

Medewerker Projectadministratie (12 mnd), Secretaresse (12 mnd),  

BKB / BKC / PDB

Geen specifieke vooropleiding nodig

Fabius is een CRKBO erkende opleider

1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

Meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen 

Vroegboek-
korting

t/m 13 juli

o.a. Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Ede, Barneveld, Veenendaal, Haarlem

Voorlichting en aanmelding

3 juli van 15.00 - 21.00 uur

Locatie: Bagijnesingel 6 in Zwolle

Dagelijks inloop intake 10.00 - 15.00 uur. 

Voor een afspraak bel (038) 850 39 19 of mail naar ssc@deltion.nl 

Meer info? www.deltion.nl

Deltion Sprint Lyceum
Diploma/certifi caten, 
dag- of avondonderwijs

Versneld 
VWO, HAVO en 

VMBO-TL

PLUS

PAKKET!

DAGPROGRAMMA VAN 

08.30 TOT 16.30 UUR.

PERSONAL COACH

HUISWERK OP SCHOOL

NU OOK Bèta+++

INDIVIDUELE 

BEGELEIDING
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 Gezocht: Zelfstandig werkend kok
  (Full time) per direct of z.s.m.

Samen met je collega verantwoordelijk voor de totale keuken (inkoop, voorraadbeheersing, 
 bereidingen, menukaarten, calculeren, personeelsplanning, etc.)
Wij werken met dagverse producten. Nederlands-Franse kaart in a la Carte restaurant en buffetten 
in Partycentrum en Catering.

Wij bieden:

•  Uitdagende baan met veel verantwoording en afwisseling
•  Een goede en gezellige werksfeer
•  Loon volgens horeca CAO
•  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Profiel:

•  Minimaal 5 jaar ervaring als zelfstandig werkend kok
•  MBO niveau 3 met aantoonbare kennis van basis kooktechnieken
•  Brede kennis van producten en ingrediënten
•  Stressbestendig, initiatief, creatief, oog voor kwaliteit
•  Flexibele werkinstelling

Sollicitaties t.a.v. Marcel Gardenbroek

Per mail naar: marcelgardenbroek@heideroos.nl, Schri�elijk naar: 
Restaurant, Partycentrum en Catering De Heideroos Harderwijkerweg 28, 6961 GE Eerbeek

Restaurant en Partycentrum De Heideroos hee� 

een sfeervol a la Carte restaurant met een terras en 

tevens een partycentrum voor feesten. Daarnaast 

verzorgen wij complete cateringen op locatie.

Kijk voor een impressie van ons bedrijf op onze site: 

www.heideroos.nl

1e Wormenseweg 37 

Apeldoorn

www.ww-trading.nl

Alleen op zaterdag open van 10 tot 17 uur

Kinderfietsen
jongens en meisjes 12 t/m 26 inch
diverse modellen en kleur

prijzen v.a.

€ 49.95

KLACHTEN...?
Heeft u klachten 
over de bezorging?

Laat het ons weten.

klachten@stedendriehoek.net

Gratis eindvoorstelling
bij Mi Dushi in Apeldoorn
APELDOORN - Op zaterdag 12 juli geven 
leerlingen van Mi Dushi tussen 16.00-
18.00 uur een eindpresentatie aan het Jean 
Monnetpark 59 in Apeldoorn. Liefhebbers 
van wereldmuziek en -dans kunnen genie-
ten van een wervelende show met African 
en Latin percussie, didgeridoo en buikdan-
sen.

 Het is altijd weer prachtig om te zien wat 
er het afgelopen jaar geleerd is. Of het 
nu gaat om een jonge of oudere, begin-
nende of gevorderde leerling, plezier staat 
hierbij voorop. Mi Dushi laat een ieder hier 
graag meegenieten van deze voorstelling. 
Aanmelden kan onder vermelding van het 
aantal personen via info@midushi.nl. De 
entree is gratis! Voor info: www.midushi.nl

Perfecte Vredestein Rally!
APELDOORN – De door de Ronde Tafel 
120 op 22 juni georganiseerde RT120 Rally 
heeft geresulteerd in een fantastische dag. 
Het verzamelpunt was bij de City Lounge, 
waar zo’n 140 personen onder het genot 
van een kopje koffie alle  informatie over 
de route kregen. Ruim 70 equipes gingen 
vervolgen van start vanaf het marktplein in 
Apeldoorn.

De equipes gebruikten onderweg een lunch 
bij Land Rover Centre Jacob Schaap in 
Lelystad om finishten uiteindelijk op het 
Concours d’Elégance. Van de equipes kwa-
men leuke reacties. “We hebben genoten 
van de route en het prachtige weer”. En: 
“Er is geen betere plek denkbaar om te fini-
shen dan op het Concours d’Elégance.” De 
11e editie van de RT120 Rally heeft mede 
dankzij een succesvolle veiling geresulteerd 
in een opbrengst van maar liefst €13.500,- 
bestemd voor het goede doel ‘De Klup’; 

een 2e huiskamer voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Apeldoorn en 
omgeving. De Klup gaat het geld gebruiken 
voor een nieuwe keuken. Meer informatie 
over de Klup is te  vinden op www.dek-
lupapeldoorn.nl. De Ronde Tafel 120 uit 
Apeldoorn wil de deelnemers en sponsoren 
graag bedanken voor een onvergetelijke 
dag met mooie auto’s en een geweldig 
eindbedrag dat aan de Klup geschonken is. 
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Het ruimste spelaanbod in Apeldoorn

Stationsstraat 9 - Apeldoorn (50 mtr. vanaf het station) 

www.casino-number-one.nl   |  tel. 055 - 5214362

Het casino is 7 dagen per week geopend, van 10.00 tot 01.00 uur.

Vrijdag en zaterdag zijn we zelfs geopend tot 02.00 uur. 

Toegang vanaf 18 jaar.

Kom snel langs en beleef de prettige sfeer in het 

modernste en grootste casino van Apeldoorn.

U betaalt geen entree, speelt op de nieuwste speelautomaten 

en zoals u van ons gewend bent  zijn ook de hapjes en drankjes 

gratis!

Kom naar Casino Number One, dé plek in Apeldoorn waar 

spelplezier gegarandeerd is!

Weer boeiende lezingen
bij Volkssterrenwacht

De serie begint vrijdag 4 juli met 
de lezing ‘Lichtende nachtwolken’ 
door Hendrik Beijeman. In de peri-
ode rond de langste dag kunnen 
’s nachts soms aan de noordelijke 
hemel vreemde zilverachtige wol-
ken zichtbaar zijn. 
Beijeman legt uit dat deze wol-
ken geheel anders zijn dan de 
bekende ‘weerkundige’ wolken. 
Deze lichtende nachtwolken zit-
ten veel hoger in de atmosfeer en 
ontstaan door ijsvorming op kleine 
stofdeeltjes. Geleerden proberen 
de laatste jaren te doorgronden 
waarom ze soms wel en soms niet 
zichtbaar zijn en of de aantallen 
toenemen.

Vrijdag 11 juli spreekt Alex 
Scholten over ‘Cassini 10 jaar bij 
Saturnus’. De Amerikaanse ruim-

tesonde Cassini draait inmiddels 
tien jaar rond de planeet Saturnus 
en dat heeft vele duizenden foto’s 
en metingen opgeleverd van de 
planeet, zijn ringen en de tientallen 
maantjes. Aan de hand van deze 
fraaie opnamen geeft Scholten een 
overzicht van de actuele kennis 
over deze planeet. Bij helder weer 
kan het publiek Saturnus zelf ‘live’ 
met de telescoop waarnemen.

Vrijdag 18 juli komen ‘Sterren-
beeldverhalen’ aan de orde in de 
lezing van Frank Vermeulen. Over 
de sterrenbeelden zijn veel verha-
len te vertellen, die vaak al date-
ren vanuit de Griekse oudheid. 
Waar komen die namen vandaan? 
Welke betekenis hebben ze? 
Vermeulen maakt een selectie uit 
deze verhalen en zal het publiek 

meenemen  naar de tijd waarin de 
sterrenhemel een belangrijke rol 
speelde in het alledaagse leven.

Zondag 20 juli is het van 14.00 
tot 17.00 uur Zomerse ZONdag. 
In de zomermaanden kan ook 
overdag naar de sterren worden 
gekeken en wel naar onze eigen 
ster: de Zon. 
Jaap van ‘t Leven neemt het 
publiek mee naar een fascine-
rende wereld van een kolkende 
gasbol met zonnevlekken, zon-
nevlammen en extreme tempe-
raturen. Bij helder weer kan met 
de speciale zonnetelescoop van 
de sterrenwacht ‘live’ naar de zon 
worden gekeken. Speciaal voor 
de jeugd worden een aantal leuke 
proefjes gehouden waarin licht en 
zon centraal staan. Hierdoor is ook 
bij minder zonnig weer een bezoek 
aan de sterrenwacht leuk en leer-
zaam. De multimediapresentatie 
begint om 14.30 uur.

Vrijdag 25 juli maken de bezoe-
kers een ‘Reis door het zonne-
stelsel’ aan de hand van Hans 
Luidens. Het betreft een fascine-
rende trip langs de planeten: van 
de hete Mercurius, via de gasreus 
Jupiter naar de ijzige wereld van 
de dwergplaneet Pluto.

De entreeprijs bedraagt voor vol-
wassenen € 5,- en voor de jeugd 
tot en met 14 jaar € 2,50. 

Voor meer informatie:
telefoon 0571-262006 
info@volkssterrenwachtbussloo.nl 
www.volkssterrenwachtbussloo.nl

BUSSLOO - De Volkssterrenwacht Bussloo, gevestigd aan de 
Bussloselaan 4, heeft voor de maand juli weer een aantal boeiende 
lezingen samengesteld. Alle lezingen beginnen om 20.00 uur. Bij hel-
der weer is er in de pauze en na de lezing gelegenheid tot waarnemen 
door de telescopen van de sterrenwacht.

Recreatiegebied Bussloo
onder de loep door ANWB

BUSSLOO - In de zomer van 2013 heeft de ANWB 36 recreatiegebie-
den in Nederland onderzocht waaronder RGV recreatiegebied Bussloo 
in Wilp (gemeente Voorst). De recreant werd door middel van een vra-
genlijst gevraagd naar zijn mening over deelgebied De Withagen (beter 
bekend als het kinderstrand). Die resultaten worden in de aankomende 
zomereditie van het ANWB magazine Kampioen gepresenteerd.  

Uit het onderzoek blijkt dat de 
recreant de speeltoestellen, het 
aparte zwemgedeelte, de mooie 
grasvelden en de vele scha-
duwplekken op deelgebied De 
Withagen erg waardeert. Het kin-
derstrand typeert zich voor de 
recreant als een leuke en veilige 
plek voor kinderen en de aanwe-
zigheid van de kiosk en de toilet-
voorzieningen maken een dagje 
Bussloo compleet. 

Verder werd in dit onderzoek 
getoetst met welk vervoersmiddel 
de recreant naar het recreatiege-
bied komt. Daarin won de auto 
het van de fietser. Bezoekers die 
met de auto komen betalen slechts 
€ 4,00 per voertuig per dag. 

Voor iedereen is het recreatiege-
bied vrij toegankelijk. Door al deze 
voorzieningen komt een ruime 
meerderheid van de ondervraagden 
graag nog eens terug op Bussloo. 
Naast deelgebied De Withagen 
heeft Bussloo nog meer zandstran-
den met ruime ligweiden. Andere 
voorzieningen op het gebied zijn 
horecagelegenheden, sanitaire 
voorzieningen, verhuurmogelijk-
heden (steps, kano’s, zeilboten) 
en een Pitch & Putt-golfbaan op 
loopafstand van De Withagen. Na 
een zonnige zomer biedt Bussloo 
in de wintermaanden weer andere 
mogelijkheden. Dan typeert het 
gebied zich als een wandellocatie 
en als honden uitlaatgebied. Meer 
informatie op www.bussloo.nl.

broekhuisgroep.nl

 Broekhuis Apeldoorn
Laan van Malkenschoten 85
7333 NP Apeldoorn
(T) 055 - 538 05 00

PROFITEER NU VAN 
ONZE APK ACTIE!

Het maakt niet uit welk merk u rijdt. 
Ook als uw auto pas over enkele 
maanden moet worden gekeurd kunt u nu 
profi teren van deze APK Actie. Wij plannen 
uw auto dan alvast in.

Wij zien u graag bij Broekhuis Apeldoorn!

UW AUTO GEKEURD 
INCLUSIEF AFMELDKOSTEN 

VOOR EURO 19,95*

VOOR ALLE MERKEN DUS VOOR IEDEREEN!
* Exclusief dieseltoeslag & te vervangen onderdelen

 Deze actie is geldig in de maanden juli en augustus 2014



Met de franchisevestigingen wordt 
het contract verbroken, franchise-
nemer Danny ten Tije van sport-
school De Maten en het Achmea 
Health & Spa Center in Apeldoorn 
Noord zegt dat zijn vestigingen 
sowieso onder een nieuwe naam 

open blijven. Welke naam we gaan 
hanteren is nog niet bekend, maar 
wel bekend is dat er behalve de 
naam niets zal veranderen, de wel 
bekende service en enthousiasme 
binnen ons bedrijf zal hetzelfde 
blijven.

Grotere rechtsbijstandsverzekeraars verwerken 
jaarlijks enorme aantallen letselschadezaken 

Veel van die zaken worden door de eigen 
medewerkers behandeld. Ed Bloemheuvel 
heeft tot 2008 zelf ruim 30 jaar bij een 
rechtsbijstandsverzekeraar gewerkt, die 
o.a. door fusies inmiddels tot de groot-
ste rechtsbijstandsclub van Nederland is 
geworden.

Er kan niet worden gesteld, dat de grote 
rechtsbijstandsverzekeraars hun werk niet 
goed doen. Echter het kostenaspect speelt 
bij de rechtsbijstandsverzekeraar een emi-
nente rol. Het is immers een verzekeraar. 
Daarnaast wordt er door grotere rechts-
bijstandsverzekeraars nogal veel uitbesteed 
aan wat men  noemt netwerkkantoren (let-
selschaderegelingskantoren en/of advoca-
tuur). Dat uitbesteden gaat vaak tegen 
zogenaamde fixed fees wat wil zeggen 
dat de netwerkschaderegelaar/advocaat 

een bepaald bedrag ontvangt voor de ver-
dere afwikkeling van het aan hem of haar 
overgedragen letselschadedossier. Ook daar 
wordt dus vooraf heel duidelijk gestuurd op 
het kostenaspect. 
Bloemheuvelletselschade is van mening, dat 
niet de kosten leidraad moeten zijn bij 
de belangenbehartiging van het slachtoffer 
maar de letselschade van het slachtoffer 
zelf. Dat is ook heel eenvoudig gestalte te 
geven, omdat de kosten voor goede belan-
genbehartiging onderdeel uitmaken van de 
schade, als de aansprakelijkheid erkend is. 
Het is dan ook heel vreemd dat er bij gro-
tere rechtsbijstandsverzekeraars zo zeer op 
kosten gestuurd wordt terwijl men naast 
de premie die cliënten betalen ook nog 
eens een (vaak zeer forse)  vergoeding ont-
vangt op het moment dat een letselschade 
geregeld is (de zogenaamde convenantver-
goeding buitengerechtelijke kosten). U als 
slachtoffer kunt voorkomen dat u verzeild 
raakt in de “kostenstrijd” van uw belangen-
behartiger. 
Hoe? Schakel Bloemheuvelletselschade in.
In dat geval weet u zeker dat het maxi-
male gedaan wordt om uw belangen te 
behartigen en krijgt u de garantie, dat 
Bloemheuvelletselschade nimmer kosten in 
rekening zal brengen als de aansprakelijkheid 
erkend is. In de letselschaderegelingswereld 
wordt wel eens gesteld dat ieder slachtof-
fer de belangenbehartiger krijgt die hij of 
zij verdient. In de drie decennia waarin Ed 
Bloemheuvel nu in deze branche werkzaam 
is, is er zoveel ervaring verzameld dat deze 
stelling volledig onderschreven kan worden. 
Bloemheuvelletselschade: “uw vertrouwen 
waard!”. 

Bloemheuvelletselschade: 
uw vertrouwen waard.
www.bloemheuvelletselschade.nl 
Telefoon 06-53353208                  
info@bloemheuvelletselschade.nl
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Achmea Health Centers Apeldoorn
gaan verder onder nieuwe naam
APELDOORN - Zilveren Kruis Achmea trekt de stekker uit de Achmea 
Health Centers. Het hoofdkantoor van Achmea Health Center in Apeldoorn 
gaat dicht. In totaal sluiten landelijk twaalf sportscholen de deuren. 
Negentien centra worden verkocht aan Fitland.

Groen licht fusie Rabobanken

“Door de fusie ontstaat een moder-
ne bank met een ambitie: gericht 
op onze klanten in Apeldoorn en 
omliggende dorpen waarbij de 
coöperatie centraal staat. Voor 
klanten en leden betekent dit dat 
kwaliteit van de dienstverlening 
in volle breedte wordt verstevigd. 
De schaalvergroting gaat niet ten 
koste van de lokale betrokken-
heid. Sterker nog: de kernwaar-
den ‘dichtbij en betrokken’ worden 
in de nieuwe bank vormgegeven. 
We streven ernaar om een actieve 
en moderne coöperatie te zijn”, 
aldus een woordvoerder van de 
Rabobank.“De afgelopen tijd zijn 
de ledenraden intensief betrok-
ken bij het fusieproces. Op diverse 
momenten hebben we de leden-

raad gevraagd om mee te denken 
en ze leverden een bijdrage aan 
het uiteindelijke fusieplan. Verder 
hebben alle leden via een maga-
zine en antwoordkaart de mogelijk-
heid gekregen om te reageren met 
opmerkingen, ideeën of suggesties. 
De banken zijn bij het voornemen 
tot de fusie dus niet over één nacht 
ijs gegaan. Medewerkers blijven 
zich inzetten voor de ambities van 
onze klanten. Dat doen ze onder 
leiding van Arnold van Eijk (direc-
tievoorzitter), Ronald van Wetering 
(directeur Particulieren), Edwin 
Boekhorst (directeur Bedrijven) 
en Emmy Lammens (directeur 
Bedrijfsmanagement). Vragen? Kijk 
op www.rabobank.nl/apeldoorn of 
www.rabobank.nl/voorst.”

APELDOORN - De voorgenomen fusie tussen Rabobank Gemeente 
Voorst en Rabobank Apeldoorn en Omgeving is door de ledenraden van 
beide banken goedgekeurd. Zij hebben op dinsdagavond 24 juni inge-
stemd met het fusieplan. De twee banken gaan met ingang van 1 okto-
ber samen verder onder de naam Rabobank Apeldoorn en omgeving.

Postbedrijf Sandd kiest voor ITB2 Datacenters
APELDOORN – Postbedrijf Sandd, 
aanbieder van zakelijke postdien-
sten, heeft zijn IT infrastructuur 
ondergebracht in het energie-
efficiënte datacenter van ITB2 
Datacenters in Apeldoorn. ITB2 
levert colocatie diensten, netwerk 
services, firewall technologie en 
24x7x365 monitoring support voor 
de IT infrastructuur van Sandd. Het 
postbedrijf verwacht de migratie 
van haar IT-omgeving naar ITB2 in 
juli te hebben afgerond.
 
Het hoofdkantoor van Sandd is 
net als het betreffende datacenter 
van ITB2 gevestigd in Apeldoorn. 
Daarnaast heeft Sandd meerdere 
vestigingen door heel Nederland. 
Het bedrijf richt zich op de bezor-

ging van geadresseerd drukwerk 
voor zakelijke klanten, zoals maga-
zines, direct mail en bankafschriften. 
Met aanvullende diensten, waaron-
der adresverrijking, segmentatie en 
profilering, helpt Sandd zijn klanten 
om het bereik en de conversie 
van de poststukken te verbeteren. 
De groei in zakelijke postdiensten 
betekent voor Sandd ook verande-

ring op het gebied van softwareap-
plicaties die gebruikt worden om 
de aanvullende diensten te leveren. 
Een voorbeeld daarvan is de bezor-
gerapp, waarmee onder andere 
rapportages over de bezorgkwaliteit 
van post met klanten gedeeld kun-
nen worden. Om de veranderende 
IT omgeving te faciliteren, zocht 
Sandd naar een colocatie aanbieder 
met een stabiele, betrouwbare ach-
tergrond en genoeg ruimte in het 
datacenter en flexibiliteit om snel 
te kunnen op- of afschalen. Ook 
moest het een platte organisatie 
zijn waarmee Sandd snel zou kun-
nen schakelen. Na een openbare 
aanbesteding en vier inschrijvingen 
van aanbieders, viel de keuze op 
ITB2 Datacenters. 

Bandencentrum Jan Steverink geeft klap op sponsoring!
APELDOORN - Afgelopen week 
was het zover; Bandencentrum 
Jan Steverink en muziekvereni-
ging Prins Bernhard (PB) tekenden 
een sponsorovereenkomst voor 
de duur van minimaal een jaar. 
Steverink, gevestigd in Apeldoorn-
Noord en Deventer, steunt de 
muziekvereniging graag in het 
behalen van haar gestelde doelen: 
het verbeteren van het muzikale 
niveau van de fanfare en het laten 
stijgen van het ledenaantal. 

Om deze doelen te behalen staan 
er al diverse activiteiten gepland. Zo 
neemt de fanfare in het najaar deel 
aan een groot muziekfestival, waar 
zij beoordeeld zal worden door 

een vakkundige jury. Daarnaast zal 
de vereniging muziekworkshops 
geven op diverse basisscholen in 
Apeldoorn-Zuid voor het werven 

van nieuwe leden.  Door het als-
maar verder dichtdraaien van de 
subsidiekraan, is het voor de toe-
komst van de vereniging van groot 
belang om andere inkomstenbron-
nen te genereren. Begrijpelijk dus 
dat PB dan ook ontzettend blij en 
trots is met de komst van Steverink 
naast de andere hoofdsponsor 
Autoschade Hagen Apeldoorn. 
Door de steun van beide sponso-
ren blijft het voor PB mogelijk om 
haar passie te blijven uitvoeren: 
gezellig samen muziek maken!

Op de foto: Rutger Belt van 
muziekvereniging Prins Bernhard 
(links) en Pieter Rommens van 
Bandencentrum Jan Steverink.

voor uw nieuwe woning

Betaal nooit te veel 
voor uw nieuwe woning

Uitgebreid advies tijdens bezichtiging(en)

Wij voeren namens u de onderhandelingen

Behoeden u voor verborgen gebreken

Kennen de lokale markt

Wij werken onafhankelijk en deskundig

Scherpe courtage

Wij vertellen u graag meer over onze aankoopbegeleiding. 

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

voor uw nieuwe woning

Dorpsstraat 19, 7391 DC Twello
Telefoon (0571) 271100
info@vdbeltaankoopmakelaars.nl

www.vdbeltaankoopmakelaars.nl

Betaal nooit te veel 
voor uw nieuwe woning

Betaal nooit te veel 
voor uw nieuwe woningBetaal nooit te veel 

voor uw nieuwe woningBetaal nooit te veel 
voor uw nieuwe woning

ZAKELIJK ONDERNEMEN
IN DE REGIO APELDOORN
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Zutphensestraat 299, 7325 WT Apeldoorn
T: 055 - 53 33 994, E: info@veenemanbouw.nl

W: www.veenemanbouw.nl

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud & renovatie

Projectontwikkeling

Timmerfabriek

Onderhoudsdienst

DE ZAAK

Café

The Box b.v.
t in packaging

specialists

Voor meer informatie kunt u kijken op onze websites 

www.evisiun.nl en www.wvb-vastgoedbeheer.nl 

Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau 

Drakenbootfestival 2014 wederom een succes
APELDOORN – De tiende editie van het Drakenbootfestival op vrijdag 27, zaterdag 28 
en zondag 29 juni was een doorslaand succes. De vele vrijwilligers en het bestuur van 
Stichting Kanaal Centraal bestaande uit Eric-Jan Westen, Marieke Nieuwenhuis, Marijn 
van Duivenboden, Hans Reekers en Koen van der Velde zullen ongetwijfeld vermoeid, 
maar zeker ook tevreden terugblikken op alweer een geslaagd evenement. Hetzelfde geldt 
voor alle deelnemers en de duizenden toeschouwers. 

Het feest begon vrijdagavond al meteen 
goed met een extra lang programma met 
maar liefst drie muzikale topacts van eigen 
bodem. DJ Chiel, The Kik, singer-songwriter 
Niels Geusebroek en band en ‘last but not 
least’ Guus Meeuwis speelden de sterren 
van de hemel en kregen terecht de han-
den op elkaar. Op zaterdag konden de 
vele bezoekers in een geweldige ambiance 
onder meer genieten van ‘Drakenland’ waar 
allemaal leuke en nieuwe shows te zien 
waren. Daarnaast was er straattheater van 
hoog niveau en natuurlijk de altijd gezel-
lige braderie. Voor voetballiefhebbers was 
er een groot scherm geregeld zodat ze 
niets van het WK voetbal hoefden te mis-

sen. De spannende Drakenbootraces - die 
overigens niet werden gewonnen door 
Nieuwsblad Stedendriehoek, maar 

door het ijzersterk acterende 
team van The Webmen  - 
werden afgesloten met 
‘Drakenboot the Party’ 

waarbij Memphis Maniacs en 90’s now! 
spetterende optredens verzorgden. Ook op 
zondag viel er van alles te genieten; van de 
grote prinsen en prinsessen dansbattle tot 
de Radio Veronica DJ Tour, zodat iedereen 
het naar zijn zin had. En je zou het bijna 
vergeten maar ook op zondag werd er door 
de deelnemende teams hard gestreden in 
de diverse drakenboten.  
Uitslagen van de Lexman Bedrijvenrace. 
Open klasse: 1. The Webmen. 2. Nieuwsblad 
Stedendriehoek. 3. Bulthup/The Box. Mix 
klasse: 1. Leerplein 055. 2. Dialyse Centrum. 
3. Borrelnood. Originaliteitprijs by Waxx 
Kappers: Café De Zaak en Pink Roccade 
Ladies.
Uitslagen Buurten/Verenigingenraces: 
Buurten. 1. Frambozenlaan. 2. Parken. 
3. Welgelegen Zuid. Verenigingen: 1. SV 
Dynamo. 2. C.O.M. 3. Sportclub Teuge. 
Waxx Award: 1. Schuttersweg (Marilyn 
Monroe). Zie voor een foto-impressie onze 
website: www.stedendriehoek.net

Foto’s: www.zevenhuizenfotografie.nl
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DE LEEUW IS LOS!!!

PEUGEOT 107 5-DEURS  

Access Pack Accent 1.0
Airconditioning | *metallic lak € 430

PEUGEOT 208 5-DEURS  

Style 1.2 Vti 82pk
Airconditioning | cruise control | getinte ramen  
touchscreen navigatie * € 490,- |*metallic lak € 551 

OP = OP

€ 8.995,-€ 14.790,-

DE LAATSTE  EXEMPLAREN

Rijklaar prijs Rijklaar prijs

NEFKENS OOST
Apeldoorn Wagenmakershoek 2, 7328 KL Tel (055) 541 42 22

Arnhem  Florijnweg 27, 6883 JN   Tel (026) 44 34 444

Deventer Dortmundstraat 4, 7418 BH Tel (0570) 62 19 14 

Zutphen De Stoven 1, 7206 AZ   Tel (0575) 52 66 68 www.nefkens-oost.nl

*Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. Actie is alleen geldig op voorraadmodellen. Vraag in de showroom naar de mogelijkheden en voorwaarden. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland 

B.V. (registratienummer AFM 12007744). Meer info en voorwaarden via www.peugeot.nl. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe. Actie geldig tot en met 13-07-2014 en zolang de voorraad strekt, actiemaximum op de 107 is € 3.500 en op de 208 € 7.000.

0%
ACTIE*

FINACIERINGS

0%
ACTIE*

FINACIERINGS

Of € 7.790 + 36 x € 194 p/m Of € 5.495 + 36 x € 97 p/m 

●

●

●

naar



Het Nederlands Jeugd Strijkorkest 
is een ensemble voor jonge strij-
kers tussen de 12 en 21 jaar oud. 
De orkestleden komen veelal uit de 
talentklassen of vooropleidingen 
van de conservatoria. Of het zijn 
de betere leerlingen van privé-
docenten en muziekscholen. Het 

belangrijkste doel van het orkest 
is dat de leden leren concerten te 
geven op hoog niveau. Dan zijn 
ze in de Bergkerk goed op hun 
plaats. Eén van de belangrijkste 
doelstellingen van de zaterdag-
middagconcerten is immers jong 
talent een goed podium bieden. 

Het Nederlands Jeugd Strijkorkest 
repeteert wekelijks in het 
Conservatorium van Amsterdam 
en voert drie programma´s per 
jaar uit. Concerten vinden behalve 
in Nederland ook plaats in het 
buitenland. Buiten bekende stan-
daardwerken staan er ook geregeld 
minder bekende en vers gecompo-
neerde stukken op de lessenaar. 
Het concert in de Bergkerk is 5 juli 
van 15.00 tot 16.00 uur. De toe-
gang is vrij, maar na afloop wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd 
om de concerten financieel moge-
lijk te blijven maken. 
Meer informatie is te vinden op 
www.bergkerkconcerten.nl
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Het adres voor uw

bedrukte draagtassen

www.musdeco.nl
Johan Willem Frisostraat 3 - 7391 DH Twello 

Tel.: 0571 - 27 63 47 Fax: 0571 - 27 54 69

Optreden Symfonieorkest 
Hodonin uit Tsjechië

Vier de zomer in stijl op kasteel 
Cannenburch in Vaassen

VAASSEN - In juli en augustus zijn het kasteel, park en bouwhuis een 
extra dag geopend en te bezoeken met een audiotour. Geniet van het 
park onder begeleiding van een gids, bezoek de kasteelwinkel voor 
zomerse cadeautjes of kom tot rust met een drankje in de koele gewel-
venkelders van het kasteel. 

Laat u verrassen door zeer afwis-
selende natuurgebieden tijdens 
een van de ruim drie uur durende 
sprengenwandel- of sprengenfiets-
tochten in de omgeving van het 
kasteel. Meld u aan via de website 
en de koffie met gebak staat om 
09.30 uur voor u klaar. 

Liever meer weten over de gehei-
men binnen het kasteel? Slechts 
een klein gezelschap heeft op 
zaterdag 19 juli de mogelijkheid om 
de verborgen trappen en kamers 
van het kasteel te ontdekken dus 
reserveer snel voor de Verborgen 
Trappentour. Kasteel Cannenburch 
is in de zomermaanden geopend 
van dinsdag t/m zondag tussen 
12.00 en 17.00 uur. 

Meer informatie en reserveren: 
www.glk.nl/cannenburch of tele-
fonisch via 0578-571292. 

Jeugd Strijkorkest komt met 
prachtprogramma in Bergkerk

DEVENTER - Een prachtig klassiek programma voor het strijkorkest, ge-
bracht door hét jonge toptalent van het Nederlands Jeugd Strijkorkest. 
Het Zaterdagmiddagconcert op 5 juli in de Bergkerk wordt weer smullen 
voor de muziekliefhebber. Uitgevoerd worden onder meer de beroemde 
Serenade en Elegy van Edgar Elgar, een Suite van Purcell en de Prelude 
en fugue van Benjamin Britten.

APELDOORN - Op 4 juli  treedt het 
Hodonínský symfonický orchestr 
uit Tjechië op in de Burgerzaal van 
het Gemeentehuis in Apeldoorn. 
Het orkest is voor een paar dagen 
op bezoek bij het Apeldoorns 
Symfonie Orkest. Op het pro-
gramma staan het vioolconcert 
opus 53 van Antonín Dvorák en 
de Tsjechische Suite van dezelfde 
componist.

Het orkest staat onder leiding van 
David Herzan. De solist is Zdenek 
Svozil. Hij won vele prijzen op na-

tionale en internationale concour-
sen. Het concert wordt geopend 
met de ouverture ‘Gijsbreght van 
Aemstel’ van Johan Verhulst. De 
ouverture wordt gespeeld door het 
Apeldoorns Symfonie Orkest onder 
leiding van Alexej Pevzner. 

Informatie
Het optreden wordt gegeven in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis 
Apeldoorn, aan het Marktplein 1en 
begint om 19.30 uur. De toegang 
is gratis. Meer informatie: 
www.apeldoornssymfonieorkest.nl

Lochem en Zutphen kopen samen
maatschappelijke ondersteuning 
ZUTPHEN - Vanaf 1 januari 2015 
krijgen gemeenten er taken bij op 
het terrein van maatschappelijke 
ondersteuning. Dan moeten er 
maatwerkvoorzieningen beschik-
baar zijn voor mensen die dat 
nodig hebben om zelfstandig te 
kunnen wonen en mee te doen in 
de samenleving. De gemeenten 
Lochem en Zutphen kopen deze 
ondersteuning gezamenlijk in. 

Alle zorgaanbieders die met ingang 
van 2015 maatwerkvoorzienin-
gen willen bieden in de gemeen-
te Lochem en Zutphen kunnen 
meedoen en vinden informatie 
op de website van de gemeente 
Lochem. Lochem en Zutphen kie-
zen voor bestuurlijk aanbesteden. 
In Lochem is al ervaring opge-

daan met bestuurlijk aanbesteden 
bij de inkoop van huishoudelijke 
hulp. Door deze werkwijze ont-
staat intensief overleg en meer 
samenwerking tussen de aanbie-
ders en de gemeente en de aan-
bieders onderling. Het proces is 
erop gericht om gezamenlijk te 
komen tot flexibele, transparante 
overeenkomsten voor de nieuwe 
taken die uiteindelijk ondertekend 
kunnen worden door alle partijen 
die aan criteria voldoen, die zijn 
vastgelegd in een basisovereen-
komst. 
Deze basisovereenkomst stellen de 
colleges van de beide gemeen-
ten op korte termijn vast. Het 
streven is dat uiterlijk 1 okto-
ber 2014 een deelovereenkomst 
voor de maatwerkvoorzieningen 

begeleiding Wmo 2015 gereed 
is.  Deelovereenkomsten voor 
algemeen toegankelijke oplos-
singen worden daarna opge-
steld. Het gehele inkoopproces is 
te volgen op de website van de 
gemeente Lochem via het pad: 
gemeente.lochem.nl/familie-zorg-
welzijn/ wmo-jeugd-en-partici-
patie/inkoop. Aanbieders die bij 
de gemeenten bekend zijn, ont-
vangen een uitnodiging om mee 
te doen. Ook overige aanbieders 
kunnen - op elk gewenst moment- 
aanhaken. Nieuwe informatie 
wordt steeds gepubliceerd op de 
website. Alle geïnteresseerde aan-
bieders kunnen hierop vervolgens 
reageren, bijvoorbeeld in de vorm 
van een opmerking of nieuw idee 
of voorstel. 

Waterwandeling Wisselse Veen
EPE - Planten hebben, net als 
mensen, water nodig om in leven 
te blijven. Waar plantensoorten 
groeien heeft veel te maken met 
de kwaliteit van het water. De bos-
wachter van Geldersch Landschap 
& Kasteelen vertelt hier alles over 
op donderdag 10 juli, tijdens een 
excursie door het Wisselse Veen 
en de Tongerense Heide. 
 
Tijdens de wandeling blijkt dat 
het water in het veen ander 
water is dan op de heide. Op 
de Tongerense Heide en in het 
Wisselse Veen staan zeldzame 
planten, maar door de verschillen-
de herkomst van het water zijn dat 
heel verschillende soorten. Vorig 
najaar is van een grote oppervlakte 
van het Wisselse Veen de boven-
grond verwijderd. Of de planten 
dit gebied al hebben gevonden 

wordt de verrassing van de wan-
deling! Waterdichte schoenen of 
laarzen zijn aan te raden. Start: 
14.00 uur op de parkeerplaats van 
Geldersch Landschap Tongerense 
Heide / Wisselse Veen, circa 100 
meter voorbij Kampeerboerderij 
Berghoeve, Veenweg 9 Epe. 
Duur: circa. 2,5 uur. Reserveren 
niet nodig. Voor meer informa-
tie: www.glk.nl/evenementen, of 
Aleid Bosch, tel. 038-3769482.

Optreden La Lauzeta

LAREN - Op de historische locatie van de Oranjerie van Huis Verwolde 
aan de Jonker Emilelaan 4 in Laren verzorgt het muziekensemble La 
Lauzeta op zondag 6 juli vanaf 14.30 uur een inloopconcert met vrije 
bijdrage. 

Het muziekensemble La Lauzeta 
serveert een zomerse cocktail van 
oude muziek van 13e eeuwse 
Franse troubadours, Spaanse pas-
torale liefdesliedjes rond 1500  en 
instrumentale Franse hofdansen 
uit de 16e eeuw. Begeleiding met 
instrumenten uit de middeleeuwen 
en de renaissance zoals vedel, luit, 
blokfluit en draailier. Tussen de 

liederen door wordt iets verteld 
over de instrumenten en de ach-
tergrond van de muziek. 
Reserveren is niet nodig, maar 
wel aan te raden gezien de capa-
citeit van de zaal. De bezoeker is 
dan verzekerd van een plaats (met 
naamlabel). 
Meer informatie: tel. 0573-401825, 
of email: verwolde@glk.nl

TOT 70% KORTING
ACTUELE TOPMERKEN SCHOENEN

OPRUIMING
STARINK
schoenen en tassen

Schubertlaan 28,  Apeldoorn,  055 - 5333063

www.starinkschoenen.nl



DZ 10 A 10WOENSDAG 2 JULI 2014

 INRUILKORTING voor uw oude Bankstel

3500m2 Totaal Wonen

Reeds 40 jaar een begrip 

Gerritsenweg 3    

7202 BP   Zutphen     

T: 0575 514537  

info@onsteinmeubelen.nl

Zitcombinatie Phoenix 2,5 + 2

In vele opstellingen en stofmogelijkheden 

1495,-

- 250,-INRUIL

1245,-
Vele Stofmogelijkheden

1545,-

- 250,-INRUIL

1295,-

Hoekbank Shima 2,5 - hoek - ottomane

Met verstelbare Arm en Hoofdleuningen

In vele opstellingen en stofmogelijkheden 

250,-

Wij zijn te vinden op 

De Woonboulevard

www.overgelder.dierenbescherming.nl

Dierenasiel de Kuipershoek
Kuipersdijk 11, 7381 AX Klarenbeek
055-5068600
Onze openingstijden zijn: dinsdag t/m 
vrijdag 13.30 tot 16.30 uur. zaterdag 
10.00 tot 16.00 uur. Op maandag, 
zon- en feestdagen zijn we gesloten.

Rico is een Duitse Jachtterriër van onge-
veer 5 jaar oud. Hij is als vondeling bin-
nen gekomen en over zijn achtergrond is 
weinig bekend. 

Rico is een pittig hondje die duidelijk lei-
ding nodig heeft. Hij heeft veel energie en 
gaat graag mee wandelen. Rico moet nog 
wel veel leren en daarom raden wij aan 
om met hem op cursus te gaan. Het is een 
hondje dat gek op aandacht is en graag 
bij je wil zijn.
Bent u op zoek naar een actief hondje 
zoals Rico? Kom dan eens bij hem kijken 
in het asiel.

Rico is lekker actief

Open Atelierdagen Loenen 
LOENEN - Tijdens de Open Atelierdagen Loenen tonen tien verschillende kunstenaars 
en hun gastexposanten op zaterdag 5 en zondag 6 juli hun werkplek en de door hen 
gemaakte werken. De deelnemende ateliers zijn dat weekend van 11.00 tot 17.00 uur 
geopend en te herkennen aan een kunstzinnige letter L op de gevel. 

Speciaal voor dit weekend is een route van 
16 kilometer langs de ateliers én de mooiste 
plekken van Loenen uitgestippeld; deze is te 
verkrijgen op elke deelnemende locatie en te 
downloaden via www.kunstinloenen.nl. Er is 
een zeer gevarieerd aanbod aan beeldhouw-
werken, schilderijen, sieraden, glaskunst, illu-
straties en houtsnijwerk. De kunstenaars 
vertellen graag over hun werk, de gebruikte 
technieken en waar ze hun inspiratie van-
daan halen. Daarnaast ontvangen bezoekers 
bij ieder atelier een verhaal dat verbonden is 
met het dorp Loenen of met de Loenermark, 
zoals het verhaal van ‘Glüende Gerrit’. Op 
deze manier wordt kunst gecombineerd met 

het Loenens cultureel erfgoed dat dit jaar 
centraal staat bij de Atlas van Apeldoorn. In 
totaal zijn er tien verhalen die de verhalen-
bundel compleet maken. 
Speciaal voor kinderen wordt zondagmiddag 
van 14.00-16.00 uur doorlopend een gratis 
workshop gegeven in Galerie ‘t Arthuus aan 
de Eerbeekseweg 13A. Onder leiding van 
KunstenaarVoorEenDag en hun begeleiders 
kunnen kinderen hun creativiteit de vrije 
loop laten en (ansicht)kaarten maken die 
geïnspireerd zijn op oude foto’s en (ansicht)
kaarten uit Loenen. Kijk voor informatie over 
Atlas van Apeldoorn op de website; www.
coda-apeldoorn.nl/atlas. 

broekhuisgroep.nl

 Broekhuis Apeldoorn
Laan van Malkenschoten 85
7333 NP Apeldoorn
(T) 055 - 538 05 00

DEZE HELE MAAND: 
GRATIS ZOMERCHECK!!!

De zomervakantie komt dichterbij. Uw bestemming is geboekt en de 
checklist voor de bagage ligt klaar. U bent er weer klaar voor om er op uit 
te trekken. Maar heeft u ook aan uw auto gedacht? 
Met de zomercheck van Broekhuis wordt uw auto op alle vitale punten 
gecontroleerd. Denkt u hier bijvoorbeeld aan remblokken, V-snaren, 
koelsysteem, accu, trekhaakaansluiting, etc. Hiermee kunt u voorkomen 
dat u onverwacht met pech langs de kant van de weg komt te staan.

EEN ZORGELOZE VAKANTIE BEGINT 
BIJ BROEKHUIS APELDOORN!

INCLUSIEF 
AIRCO CONTROLE

U bent van harte welkom bij Broekhuis Apeldoorn!

Deze actie is geldig in de maanden juli en augustus 2014
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Bouw geriatrisch revalidatie
en herstelcentrum van start

Locatiemanager Danny Huizer: 
“Het wordt een gebouw met de 
sfeer en uitstraling die uitgaat van 
het ‘healing environment concept’. 
Het past zowel van binnen als van 

buiten meer bij deze tijd en sluit 
goed aan bij de behandelingen die 
we onze cliënten hier bieden. Na 
hun revalidatie of herstel bij ons, 
moeten mensen zich thuis weer 

kunnen redden. Het is belangrijk dat 
zij dagelijkse handelingen zo goed 
mogelijk kunnen trainen. Het nieu-
we gebouw ondersteunt die doel-
stellingen en ook de sfeer en inrich-
ting dragen bij aan de revalidatie of 
het herstel.” Er is bewust gekozen 
voor een eigen naam: Geriatrisch 
Revalidatie- en Herstelcentrum 
Oost-Veluwe. “Het gebouw krijgt 
straks een eigen ingang en sfeer 
en we bedienen hier de hele regio, 
vandaar de naam Oost-Veluwe.” 
Tijdens de bouw gaat de zorg 
en behandeling van revalidanten 
gewoon door. “Dat betekent dat 
we ook tijdens de bouw rekening 
zullen houden met bijvoorbeeld 
de rusttijden van de cliënten. Als 
alles volgens planning verloopt, 
kunnen we eind volgend jaar de 
deuren openen.” Het ontwerp is 
gemaakt door MTB Architecten uit 
Apeldoorn. Het gebouw kent vloei-
ende vormen en is geïnspireerd uit 
de Scandinavische bouw, met veel 
licht en natuurlijke materialen.

APELDOORN - Met het gooien van een symbolische sloopkogel door 
het oude gebouwdeel, heeft Zorggroep Apeldoorn en omstreken samen 
met cliënten, vrijwilligers en medewerkers de start van de bouw van het 
nieuwe Geriatrisch Revalidatie- en Herstelcentrum Oost-Veluwe gevierd. 

Orgelconcerten Grote Kerk Apeldoorn

De organisten die dit jaar in de 
zomerserie spelen, bestaan voor 
een deel uit ‘oude bekenden’. 
Maar, er zijn ook nieuw gezichten: 
Arjen Leistra (Schiedam), Minne 
Veldman (Urk) en Sander van den 
Houten (Kampen) zorgen voor 
afwisseling en vernieuwing. Het 

populaire en Wilhelminaconcert 
vindt dit jaar plaats op 26 augus-
tus. Net als vorig jaar verleent 
Vocal Group ‘Con Affetto’ hieraan 
weer zijn medewerking. 

De agenda ziet er als volgt uit: 
8 juli: Peter Eilander, 15 juli: Arjen 

Leistra, 22 juli: Everhard Zwart,  
29 juli: Minne Veldman,  5 augus-
tus: André Knevel, 12 augus-
tus: Sander van den Houten, 19 
augustus: Wim Magré,  26 augus-
tus: Wilhelminaconcert met mede-
werking van ‘Ensemble Concerto’ 
en Vocalgroup ‘Çon Affetto’ De 
concerten beginnen op 20.00 uur.  
De kerk is open vanaf 19.30 uur. 
Kaartverkoop bij de kerkingangen, 
Loolaan 16 in  Apeldoorn. Vrij par-
keren achter de Grote Kerk aan de 
Loolaan 16 Apeldoorn.

APELDOORN - Stichting Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn heeft, 
samen met organist Jan Quintus Zwart, voor de komende zomermaan-
den juli en augustus een mooie serie orgelconcerten georganiseerd. Dit 
jaar is er niet voor een thema gekozen. De organisten hebben de vrije 
hand gekregen een aantrekkelijk programma samen te stellen. 

Wassink stopt  
met tuinmeubelen
APELDOORN - In november 2011 vestigde de firma Wassink zich op 
zijn nieuwe locatie aan de Stadhoudersmolen, in Apeldoorn Noord met 
de al bestaande bedrijven Wassink Bestratingen en Wassink Vloeren 
en Tegels.  De nieuwe locatie bood Marieke Klinkhamer-Wassink 
de kans om naast de bedrijven van haar ouders en broer Wassink 
Tuinmeubelen op te richten.

Volgens Marieke kwam daarmee 
een droom uit. “De ruimte was 
er en nog veel belangrijker, het 
enthousiasme om óók iets neer te 
zetten. In februari 2012 was het 
zover. Na een jaar aan voorberei-
ding, openden ook wij onze deu-
ren. Prachtige producten, enthou-
siaste klanten en ook een geweldig 
team heeft ervoor gezorgd dat 
we drie mooie seizoenen hebben 
mogen draaien. Helaas hebben wij 
toch moeten besluiten om te stop-
pen met tuinmeubelen. 

Het is een prachtig product, maar 
de benodigde omzet is moeilijk te 
behalen. Natuurlijk blijven Wassink 
Bestratingen en Wassink Vloeren 
en Tegels gewoon voortbestaan 
op deze prachtige locatie. 

Vanaf 1 juli gaan wij de voorraad 
van Wassink Tuinmeubelen oprui-
men tegen aantrekkelijke prijzen. 
Profiteer dan van onze prachtige 
producten (tuinmeubelen, parasols, 
barbecues, haarden en decoratie) 
tegen zeer scherpe prijzen..”

Bevallen in geboortecentrum
APELDOORN - In Nederland 
mogen de meeste vrouwen zelf 
kiezen waar ze willen bevallen: 
thuis of poliklinisch op de verlos-
kamers van het ziekenhuis zonder 
medische noodzaak. Voorwaarde 
is wel dat zij aan het eind van hun 
zwangerschap nog onder controle 
zijn van de verloskundige. 

Sinds december 2012 is het in 
Apeldoorn mogelijk om, naast 
thuis, te bevallen in het geboorte-
centrum bij het Gelre ziekenhuis. 
Hiermee komt de poliklinische 
bevalling te vervallen. 

Alle verloskundigenpraktijken in 
en rondom Apeldoorn begeleiden 
bevallingen in het geboortecen-
trum. 

De kraamzorgorganisatie waarbij 
men zich eerder in de zwanger-
schap heeft ingeschreven, geeft 
ondersteuning bij de bevalling. 
Elke tweede vrijdag van de maand 
om 15.00 en 15.45 uur wordt 
een rondleiding gegeven door 
een verloskundige en een kraam-
verzorgster. Volg hiervoor in het 
Gelre ziekenhuis route 68. Kijk 
voor meer informatie op www.
verloskundigenapeldoorn.nl

Geldig van 30 juni t/m 13 juli. Geldig voor een 25cm NY Style Pizza, bodemtoeslagen van toepassing. Niet geldig i.c.m. andere akties of coupons

(25cm NY Style bodem)

Pizza
5
2
 %

K
O
R
T
IN

G

Wij gaan 30 juni weer open!
Als dank hebben wij onderstaande aanbieding voor u bedacht!

  4.99

Alleen geldig bij afhalen aan de Arnhemseweg 149.
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Bel voor een 
afspraak 
of bezichtiging:

RSH makelaars 

055 - 543 12 07

Eglantier 656
Apeldoorn

ruime woonkamer

luxe keuken 
met inbouwapparatuur

moderne badkameroptimaal geïsoleerd

Bel voor een 
afspraak 
of bezichtiging:

RSH makelaars 

055 - 543 12 07

Eglantier 656
Apeldoorn

RSH
FINANCIEEL ADVISEURSMAKELAARS 

Te Huur 
 turn key appartementen 11:oo tot 15:00 uur

HUURPRIJS VANAF€ 695,- p/mnd

    OPEN HUISza 5 juli 

APELDOORN -  Maandag 30 juni opende New York Pizza haar deuren aan de 
Arnhemseweg 149.  Vanuit deze nieuwe winkel worden er dagelijks overheerlijke pizza’s, 
pasta’s en bijgerechten vers voor u bereid. Uw kunt uw bestelling plaatsen op www.
newyorkpizza.nl of via 055-5425055 om de gerechten te laten bezorgen of om uw bestel-
ling af te halen. Ter gelegenheid van de opening is er een speciale openingsactie: kom uw 
smallpizza’s afhalen voor slechts €4,99 per stuk!

Afgelopen februari heeft een explosie in de 
naastgelegen snackbar ervoor gezorgd dat 
het oude pand van New York Pizza aan de 
Arnhemseweg 145 onbruikbaar is geraakt. 
Vanuit de New York Pizza-winkel aan de 
Linie werd Apeldoorn van pizza voorzien: 
helaas was dit een verre van ideale situatie. 
Service staat voorop bij New York Pizza. 
De afgelopen maanden hebben wij helaas 
klanten moeten teleurstellen met langere 
wachttijden, al hebben wij er alles aan 
gedaan om dit te voorkomen. Wij danken 
onze klanten voor hun begrip en steun in 
de afgelopen tijd en zijn blij om weer actief 

te zijn in een prachtig nieuw pand aan de 
Arnhemseweg! Vanuit hier kunnen we weer 
de service verlenen die bij New York Pizza 
hoort, en die u van ons gewend bent.
De nieuwe winkel is gelegen naast het 
oude pand: aan de Arnhemseweg tussen de 
Talingweg en de Eendrachtstraat. Het New 
York Pizzateam nodigt u graag uit een kijkje 
te komen nemen in de nieuwe zaak. 

De openingsactie; smallpizza’s afhalen voor 
slechts €4,99, geldig van maandag 30 juni 
tot en met zondag 13 juli in de vestiging aan 
de Arnhemseweg. 

New York Pizza Arnhemseweg
heeft leuke openingsactie

Bloemisterij 

Labberton
 www.bloemisterijlabberton.nl

Julianalaan 11 

Apeldoorn 

055-5215565

Bloemisterij Labberton
uw adres voor elke gelegenheid

DONDERDAG 3 JULI

50 % KORTING 
OP ALLE TUINPLANTEN, ALLEEN OP:

VRIJDAG 4 JULI

ZATERDAG 5 JULI
Oranje kalanchoe plant   3 stuks 5,-
voor binnen of buiten         

20 oranje roosjes  

2,95

Oranje boeketten, kado artikelen etc. 
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Rittenschema Tour de France 2014

 5 juli: 1e rit Leeds (Eng) – Harrogate (Eng),  190 km
 6 juli:  2e rit York (Eng) – Sheffield (Eng),  201 km
 7 juli:  3e rit Cambridge (Eng) – Londen (Eng),  155 km
 8 juli:  4e rit Le Touquet-Paris Plage – Lille,  163,5 km
 9 juli:  5e rit Ieper (Bel) – Arenberg/Porte du Hainaut,  156 km
 10 juli:  6e rit Arras – Reims,  194 km
 11 juli:  7e rit Epernay – Nancy,  234,5 km 
 12 juli:  8e rit Tomblaine – Gérardmer/La Mauselaine,  161 km

13 juli: 9e rit Gérardmer – Mulhouse,  170 km
14 juli: 10e rit Mulhouse – La Planche des Belles Filles, 161,5 km
15 juli: rustdag
16 juli: 11e rit Besançon – Oyonnax,  187,5 km
17 juli: 12e rit Bourg-en-Bresse – Saint-Etienne,  185,5 km
18 juli: 13e rit Saint-Etienne – Chamrousse,  197,5 km
19 juli: 14e rit Grenoble – Risoul,  177 km
20 juli: 15e rit Tallard – Nîmes,  222 km

21 juli: rustdag
22 juli: 16e rit Carcassonne – Bagnères-de-Luchon  237,5 km 
23 juli: 17e rit Saint-Gaudens – Pla d’Adet,  124,5 km
24 juli: 18e rit Pau – Hautacam,  145,5 km
25 juli: 19e rit Maubourguet – Bergerac,  208,5 km
26 juli: 20e rit Bergerac – Périgueux,  54 km
27 juli: 21e rit Evry – Parijs,  137,5 km

Tour de France nummer 101. Met 
een bijzonder opvallend parcours 
dit jaar. De start vindt plaats in 
Engeland, met twee vlakke ritten 
en een wat heuvelachtigere. Zeer 
benieuwd of Cavendish in zijn 
‘homeland’ het geel kan pakken 
en daarbij bijvoorbeeld de Duitser 
Kittel van het lijf weet te houden. 
Na Engeland wordt een vlakke 
etappe verreden in Frankrijk, alvo-
rens men koers zet naar België. 
Daar volgt een op voorhand zeer 
interessante etappe, namelijk een 
mini-Parijs-Roubaix op 9 juli. De 
renners krijgen bijna 15,5 kilo-
meter aan kasseien voor de kie-
zen, verdeeld over negen stro-
ken. De meeste toppers hebben 
deze dag met zwart omcirkeld, als 
een dag voor schrik, schaafwon-
den en schande. Daarna gaat het 
geleidelijk richting de Vogezen in 
Oost-Frankrijk. Daar staan enkele 
heuvel-/bergetappes op het pro-
gramma, waarbij die van 14 juli 
bijzonder lijkt te worden. Op 
‘quatorze juillet’ gaat het via vijf 
colletjes naar de vermaarde La 
Planche des Belles Filles. 

Na een welverdiende rustdag 
worden de Alpen aangedaan. 
In Chamrousse en Risoul wordt 
daar bergop gefinisht. Verder valt 
op dat grootheden als de Alpe 
d’Huez, de Galibier, de Croix de 
Fer en de Madeleine dit jaar niet 

in het parcours zijn opgenomen. 
De bekendste Alpenreus die wordt 
beklommen is de Col d’Izoard, 
met 2360 meter hoogte ook het 
dak van deze Tour. Na de Alpen 
volgt wederom een rustdag en 
dan wordt een heerlijk toetje voor-
geschoteld, met drie korte maar 
krachtige Pyreneeën-etappes.
Maar liefst twee ervan eindigen 
bergop (Pla d’Adet en Hautacam), 
wat het aantal keren dat bergop 
wordt gefinisht deze Tour op vijf 
brengt: een verademing voor de 
klimmer. Vooral het korte karakter 
van de laatste twee bergritten lijkt 
spektakel te garanderen. 

In Zuid-Frankrijk worden wel de 
meeste bekende bergen aan-
gedaan, zoals de Tourmalet, de 
Portet d’Aspet en de Peyresourde. 

De slotzaterdag zal het klassement 
definitief doen plooien, want dan 
staat de renners de enige tijd-
rit van deze ronde te wachten. 
Geen proloog, geen ploegentijdrit, 
geen klimtijdrit, en dus slechts één 
normale tijdrit, iets wat de wel-
klimmer/niet-tijdrijder plezier zal 
doen. De dag erna, zondag 27 juli, 
zal de 3656 kilometer lange race 
door de drie landen eindigen op 
de Champs-Elysées in Parijs.

Laan van Orden 199 (Orderplein) 
www.devischmarkt.nl

iedere maandag geopend 09.00-18.00 uur

SPONTANE ZATERDAGHULP
die ons team komt versterken
 

In de 
maanden juli 
en augustus 

hebben w ij e lke 
zaterdag 

w arm gerookte 
paling

Al onze 
menu’s € 6,95 

Menu’s bestaan 
uit  een gebakken vis, 
gebakken aardappels, 

salade en saus. 
Ook in handige meeneembox! 

Ben jij opzoek naar een leuke zaterdagbaan en eventueel 

in de vakanties? ben jij rond de 16 jaar en weet jij van 

aanpakken?! Stuur dan een mailtje met je cv naar: 

info@devischmarkt.nl of kom langs in de winkel.

Enige verkoopervaring is een pré.

GEZOCHT: WAT 
TANK JE 
ZELF?

13 ct/l

 KORTING *
 OP BENZINE

11 ct/l

 KORTING *
 OP DIESEL

iedereen goedkoper tanken 

Tango Apeldoorn
Arnhemseweg 432

* Korting op basis van Tango brandstofadviesprĳ s, zie tango.nl/prĳ zen. Korting geldig bĳ  Tango Apeldoorn. Prĳ swĳ zigingen voorbehouden.
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W e 
hopen 

van niet, 
maar we 

denken van 
wel. Dat de Tour 

van 2014 wat het 
algemeen klassement 

betreft een tikje saai 
wordt. Spektakel genoeg 

in de diverse waaier-, kas-
seien- en bergritten, maar de 

uitkomst staat wat ons betreft 
vast: Christopher Froome wint 

de Tour de France 2014. Tenzij 
Contador deze zomer in bloed-
vorm verkeert. Onze top 5…

1. Christopher Froome
Vijf keer maar liefst ligt de 
finish op een berg, één keer is 
er een lange tijdrit. Voeg daarbij 
het feit dat Team Sky achterlijk 
sterk bezet is met Richie Porte 
als luxeknecht, en het mag geen 
twijfel meer lijden dat de in Kenia 
geboren Brit Christopher Froome 
topfavoriet is in deze Tour de 
France. Hij reed bitter weinig 
wedstrijden in 2014, maar wat hij 
reed, reed hij goed. Erg goed. Zo 
won hij de sterk bezette Rondes 
van Oman en Romandië. Vorig 
jaar wist alleen de dit jaar afwe-
zige Colombiaan Nairo Quintana 
binnen de vijf minuten te blijven 

in het algemeen klassement. 
We verwachten dat die rol 

dit jaar voor Contador is 
weggelegd.

2. Alberto Contador
Vorig jaar ietwat tegenval-

lend, maar als de voortekenen 
niet bedriegen, zal de 31-jarige 
Spanjaard Alberto Contador er 
deze Tour de France weer staan. 
Welke voortekenen dat zijn? Nou, 
bijvoorbeeld het feit dat Contador

 
in 2014 vier etappekoersen reed, 
daarbij tweemaal tweede werd en 
tweemaal de betreffende ronde 
op zijn naam schreef. Zo won 
hij de Tirreno-Adriatico met over-
macht. En in april zegevierde hij 
in de Ronde van het Baskenland. 

Voorwaar geen misselijke koersen. 
Met de sterke Roman Kreuziger 
als teamgenoot zou hij, mits hij 
de blakende vorm voortzet, het 
Froome erg moeilijk moeten kun-
nen maken. Tijd winnen is een 
mogelijkheid op de kasseien, die 
Contador dit jaar nauwkeurig ver-
kende met de Nederlandse specia-
list Steven de Jongh. 

3. Vicenzo Nibali
Grote kanshebber voor de andere 
podiumplek is de Italiaan die rijdt 
in Kazachstaanse dienst, Vicenzo 
Nibali. Goede renner, goede klim-
mer, goede tijdrijder. Maar net 
niet de absolute top. Zijn combi-
natie van kwaliteiten maakt hem 
wel tot een complete ronderen-
ner. Reed dit jaar echter nog geen 
deuk in een pakje boter. Relatief 
gezien dan. Zijn beste resultaat 
was de vijfde plek in de Ronde 

van Romandië, achter renners 
als Spilak en Frank. Kortom, de 
kans is niet groot dat hij een 
echte concurrent van Froome 
en Contador zal zijn, maar ‘best 
of the rest’ zou de kopman van 
Astana zomaar kunnen wor-
den.

4. Alejandro Valverde
Voor Belkin was het een 
mooie dag, 12 juli 2013. 
In die waaieretappe in de 
Tour zette de ploeg de 

met een lekke band kampende 
Spanjaard Alejandro Valverde op 
grote, grote achterstand. Met 
bijna tien minuten aan de broek 
kon die een grote streep zetten 
door zijn Tour de France. Toch 
toonde Valverde karakter, reed 

uitstekende Alpenetappes en ein-
digde op een keurige achtste plek 
in het eindklassement. De weten-
schap dat een podiumplek erin 
had gezeten, zal de Spanjaard 
nog altijd pijn doen. 
Hij zint op wraak en in het 
voorjaar van 2014 toonde 
hij vorm met een prach-
tige overwinning in de 
Waalse Pijl, een fraaie 
tweede plek in Luik-
Bastenaken-Luik 
en een vierde in 
de Amstel Gold 
Race. Ook won 
hij de Ruta del 
Sol. Valverde lijkt 
er dus klaar voor 
en is de grootste 
uitdager van Nibali 
voor de derde trede op het 
podium. Wel moet hij afrekenen 
met de zwakke dagen in de Tour 
de France, want daarvan lijkt hij 
altijd last te hebben. Verder dan 
een zesde plek is Valverde name-
lijk nooit gekomen. Maar dit jaar 
zal dat anders zijn.

5. Richie Porte
In de luwte van kopman Froome 
rijdt een klasbak rond in de vorm 
van superknecht Richie Porte. De 
Australiër van Sky klimt met de 
besten en heeft een toptijdrit. Zou 
zomaar op het podium kunnen 
komen als hij in supervorm ver-
keert en het werk dat hij voor 
Froome moet verrichten goed ver-
teert. Maar we vermoeden dat hij 
Froome lang en zwaar zal moeten 
bijstaan. Vandaar niet meer dan 
een eervolle vijfde positie voor 
Porte deze Tour.

Er zijn wel twintig renners die in 
aanmerking komen voor de overige 
ereplaatsen. Wij zien Kwiatkowski, 
Mollema, Van Garderen, Rui 
Costa en Pinot in de toptien rijden. 
Verder vermoeden we dat Kittel de 
groene trui pakt en dat de bergtrui 
bestemd is voor een Fransman: 
Rolland. Voor Nederland is 2014 
een fantastisch wielerjaar tot nu 
toe, met als onbetwiste hoogte-
punten de winst van Niki Terpstra 
in Parijs-Roubaix, de verbluffende 
ritzeges van Tom-Jelte Slagter en 
Moreno Hofland in Parijs-Nice en 
de ritwinst van Pieter Weening 
in de Giro d’Italia. En daar gaat 
een overwinning in de Tour bijko-
men, zo vermoeden we. Eindelijk 
weer een etappezege, wat zou 
dat mooi zijn. Mollema, Ten Dam, 
Terpstra, Slagter en Dumoulin zijn 
op voorhand de grootste kansheb-
bers daarvoor.

Froome does it again!

Als je hier niet wakker van wordt...

TIM
ELES

S

� 

OPENING
VAN DE NORMA BARNEVELD

NORMA BOXSPRINGCOLLECTIE

De best verkochte 

Boxspring in Nederland!

Beter kun je niet liggen.

OP NEDERLANDS
BESTE BEDDENMERK!

SUMMERSALE

NU €1300.- KORTING 50%KORTING

TOT

DRIE DAGEN LANGJUBILEE 130 MATRAS2 HALEN 1 BETALEN!Alle onz
boxsprings zijn elec-

trisc
delen samen te stellen
naar uw eigen smaak!

€2395.-€2395.-Timeless Select

€1595.-€1595.-Timeless Entrada

Van €2895.-

€1895.-€1895.-Timeless Flow

Van €3195.-

399.-399.-SOLARA MATRAS

+ 100,- INRUILKORTING!
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Mollema bereidt zich voor op de Tour de France 2014

tekst: Willem Kieviet

Voor Bauke Mollema (27) was de 
vorige editie van La Grande Boucle 
een prachtige ervaring om mee 
te maken. “Voor mij was het de 
eerste keer dat ik in de Ronde van 
Frankrijk een hele lange tijd mee-
streed voor de podiumplaatsen.” 

Bau en Lau
De eerste bergrit naar Ax-3 
Domaines heeft een plaats gekre-
gen in ons collectieve geheugen. 
Mollema leverde samen met zijn 
kompaan Laurens ten Dam vuur-
werk op de flanken van het Plateau 
de Bonascre, nabij Andorra. Oud-
tourwinnaar Alberto Contador 
wordt op achterstand gereden. 
Froome wint de rit, maar daarach-
ter richten de media opeens hun 
blik op dat onbekende Nederlandse 
duo: het koningskoppel ‘Bau en 
Lau’ is geboren. 

Na een gedenkwaardige waaier-
etappe – Froome komt geïsoleerd 
te zitten – staat wielerminnend 
Nederland op z’n kop. Mollema 
staat dan tweede in het algemeen 
klassement met uitzicht op het 
geel. Die tweede plaats zal hij tot 
en met de zestiende(!) etappe 
vasthouden. Uiteindelijk wordt hij 
zesde in Parijs. “Ik kijk met een 
goed gevoel terug op de Tour 
van vorig jaar. Een zesde plaats in 
het eindklassement is niet slecht, 

maar uiteindelijk gaat het voor 
een profwielrenner altijd om win-
nen. Gelukkig kon ik het jaar 2013 
goed afsluiten met een etappe-
winst in de Vuelta, de Ronde van 
Spanje.”

Podiumplaats
Ook dit jaar wil Mollema mee-
doen voor een podiumplaats. “Het 
algemeen klassement heeft inder-
daad de hoogste prioriteit voor 
mij. Toch wil ik me niet blindsta-
ren op een bepaalde positie in 
het klassement. De factor geluk, 
bijvoorbeeld wel of niet bij een 
valpartij betrokken zijn, heeft ook 
zo z’n invloed op het verloop van 
een grote ronde. Tegelijkertijd is 
het zo dat als er voor mij kansen 
zijn op een ritzege, ik daar ook vol 
voor zal rijden. Het klinkt als een 
cliché, maar ik wil er het maximale 
uithalen.”

Gesink
Vorig jaar had Mollema veel steun 
aan Robert Gesink in de voor-
bereiding van de finale van de 
bergetappes. Gesink liet zich dit 
voorjaar opereren vanwege terug-
komende hartritmestoornissen en 
zal de Tour van 2014 niet rij-
den. “De volledige Belkin-selectie 
wordt normaal gesproken na de 
Ronde van Zwitserland bekendge-
maakt. Ik denk dat de selectie wel 
in grote lijnen hetzelfde is als vorig 
jaar, op Gesink na. Er zal weer een 

uitgebalanceerde ploeg staan met 
goede klimmers en renners voor 
het vlakke. En met renners die uit 
de voeten kunnen met de kasseie-
netappe die dit jaar is opgenomen 
in het etappeschema, zoals Sep 
Vanmarcke en Lars Boom.”

Routeboek
De nuchtere Groninger – nu 
wonend in het Friese Leeuwarden 
– heeft misschien bij sommigen het 
imago van een ijskonijn. Iemand 
die zich niet gek laat maken door 
opjuttende cameraploegen of 
fans, en ’s ochtends bij de thee 
de etappe van die dag eens rus-
tig doorneemt. Dat is schijn. “Ik 
heb het routeboek al aardig in 
mijn hoofd 
zitten. De 
e t a ppe s 
met finish 
bergop 
z i jn 
omcirkeld. 
Aan het eind van de eerste 
Tourweek rijden we 
de Elzas in. 
Die etap-
pes kun-
nen al 

heel zwaar zijn. Dat werk moet mij 
goed liggen. Al met al denk ik dat 
het parcours van dit jaar zwaarder 
is dan dat van vorig jaar.”

Favorieten
De grote vraag blijft natuurlijk wie 
op zondag 27 juli de gele trui mag 
aantrekken. Mollema is daar hel-
der over: “Chris Froome is en blijft 
voor mij de grote favoriet voor de 
eindzege. Hij is enorm sterk, en 
heeft met Team Sky een goede 
ploeg om hem heen. Daarachter 
komt Contador, die zijn oude 

niveau dit jaar weer te pakken 
lijkt te hebben. Daarna komt 

denk ik een grote groep 
renners onder wie Nibali, 
Valverde, Kwiatkowski, 
Van Garderen, Betancur, 
Pinot, Kreuziger en ikzelf. 
En dan is Quintana nog 
afwezig.”
Voordat de Tour van 

start gaat, heeft Mollema 
eerst nog een hoogtestage 

in de Sierra Nevada (Spanje), 
en fietst hij de Ronde van 
Zwitserland. Het Nederlands 

Kampioenschap houdt 
hij dit jaar  oor gezien. 

bergetappes. Gesink liet zich dit 

De Tour de France staat weer voor de deur. Wie herinnert zich dan niet 
hoe vorig jaar de Belkin-renners Bauke Mollema en Laurens ten Dam 
in het kielzog van de Tourwinnaar Chris Froome meereden om het 
eremetaal? Mollema kijkt alvast vooruit naar een nieuwe confrontatie 
met de Keniaanse Brit. “Froome blijft voor mij de grote favoriet voor de 
komende Tour, maar ik wil het hem zeker lastig gaan maken.”

dt...

� 

OPENING
SUMMERSALE

NU 1300.- KORTING
%

EN VRIJDAG

4 JULI
09.00-21.00 uur

START OP

3 JULI
09.00-17.30 uur

EN ZATERDAG

5 JULI
09.30-16.30 uur

Deze abNORMAle Sale is 3 dagen

2E MATRAS
NU GRATIS!

DRIE DAGEN LANGJUBILEE 130 MATRAS2 HALEN 1 BETALEN!Alle onze NORMA
boxsprings zijn elec-

trisch en in 6 variabele
delen samen te stellen
naar uw eigen smaak!

€2395.-€2395.-Timeless Select

1595.-1595.-Timeless Entrada

1895.-1895.-Timeless Flow

Van €3695.- €399.-€399.-SOLARA MATRAS

+ €100,- INRUILKORTING!

DR. W. DREESLAAN 2

T 0342-425738
WWW.DROOMZAAK.NL

In het Woon-Thema-Centrum Van Manen!

Barneveld
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rolgordijnen | duo rolgordijnen | plissé- en dupligordijnen | horizontale jaloezieën | vlinderjaloezieën | verticale jaloezieën | vouwgordijnen en gordijnen | paneelgordijnen

25% KORTING
 op bécé raamdecoratie

ACTIE GELDIG VAN 1 T/M 31 JULI 2014

M et kennis, ervaring en 

passie bekleden wij 

ieder raam met liefde en precies 

op maat. Elk product wordt 

met de hand gemaakt, volledig 

afgestemd op jouw wensen en 

is kwalitatief  hoogwaardig, 

zodat je jarenlang kunt genieten 

van jouw raamdecoratie.

WOONHAL

TWELLO
A  A  Nijverheidsstraat 3a

7391 ZT TWELLO
T 0571-272615
E woonhaltwello@colorsathome.nl

Maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur.Maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 8.30 tot 18.00 uur
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur, zaterdag 9.30 tot 16.00 uur.Vrijdag koopavond tot 21.00 uur, zaterdag 9.30 tot 16.00 uur

Groot worden in Orden

APELDOORN - Onder de titel ‘Groot worden in Orden’, vindt er op 
vrijdag 4 juli tussen 15.30 en 19.00 uur een levendig evenement plaats 
in speeltuin Kindervreugd aan de Pieter Saenredamstraat 14a. Er kan 
aan veel leuke activiteiten en workshops worden meegedaan.

De activiteiten, die dit jaar bin-
nen het thema ‘film’ passen, zijn 
bedoeld voor alle kinderen en 
jongeren in de wijk Orden en 
Drieschoten. Ook ouders zijn wel-
kom. Meedoen is gratis en vooraf 
opgeven is niet nodig. Tijdens het 
evenement kan de jeugd mee-
doen aan een Splash eendenrace, 
voetbaltoernooi, hindernisbaan 
en  diverse workshops, zoals: 
‘stop motion animatie’, ‘word een 

filmster’, ‘pimp je knuffel’, ‘film 
je boek’ en flipboekjes maken. 
De dag wordt opgevrolijkt met 
muziek, spelletjes, een clown, 
schminken, hapjes en drankjes. 
De presentatie is in handen van 
rapper Dani met ook muziek van 
DJ Kya en Christian. Tevens wordt 
de film WoOrden en Daden - 
gemaakt door een groep meiden 
uit Orden - op deze middag nog-
maals vertoond. 

Fietstocht Harskamperdennen
APELDOORN - Het Fietsgilde Apeldoorn houdt op woensdag 2 juli een 
recreatieve fietstocht naar de Harskamperdennen. Schietkampen van 
het leger zijn naast oefenterreinen, ook grote natuurgebieden. Deze 
dagtocht van 45 kilometer vertrekt om 10.00 uur vanaf de parkeer-
plaats Dubbelbeek hoek Arnhemseweg (‘Malkenschoten’)

De route gaat over asfalt- en 
zandpaden door heuvelachtig ter-
rein met bos en heide. Fietsers 
kunnen aan deze tocht deelne-
men tegen betaling van € 2,50. 
Vooraanmelding is niet nodig.
Eten en drinken voor onderweg 
dient men zelf mee te nemen. Er 

wordt gefietst in groepen van 15 
tot 20 personen onder leiding van 
een gids, die regelmatig stopt om 
allerhande bijzonderheden over de 
omgeving te vertellen. 
Voor nadere informatie: 
zie www.fietsgilde-apeldoorn.nl of 
telefonisch 055 - 843 05 34.

SMN neemt deel grafische
activiteiten Felua-groep over 
APELDOORN - SMN Sneltransport 
Midden Nederland BV (SMN) 
heeft de grafische en mailingac-
tiviteiten van Felua-groep gro-
tendeels overgenomen. Een deel 
van de huidige medewerkers gaat 
mee met het werk; zij worden 
vanuit Felua-groep gedetacheerd 
bij SMN. Felua-groep blijft zelf 
nog grafische opdrachten voor de 
gemeente Apeldoorn verzorgen.

De doelstelling van Felua-groep is: 
‘mensen met afstand tot werk ont-
wikkelen en begeleiden naar een 
werkplek bij een reguliere werkge-

ver in de regio’. Algemeen direc-
teur Gerrie van Sunder: “We zijn 
als organisatie doorlopend op zoek 
naar kansen om medewerkers te 
plaatsen bij een regulier bedrijf. 
De overname door SMN van onze 
grafische werkzaamheden, inclu-
sief medewerkers, past uitstekend 
in deze doelstelling. Het werk blijft 
voor de medewerkers grotendeels 
hetzelfde, maar de context ver-
andert. Dat heeft ook positieve 
gevolgen voor hun zelfvertrouwen 
op de arbeidsmarkt.” Tom Kes, 
directeur van SMN: “We bieden 
service op het gebied van post- en 

postbusbezorging, koeriersdien-
sten, frankeren, couverteren en 
mailingen. Daar kunnen we vanaf  
juni 2014 ook print- en grafi-
sche activiteiten aan toevoegen. 
In 2013 namen we al succesvol de 
postactiviteiten en postbezorgers 
van Felua-groep over. Toen bleek 
dat we echt op de medewerkers 
van Felua-groep kunnen bouwen. 
Door ook de grafische tak van 
Felua-groep over te nemen, kun-
nen we voortaan onze klanten 
bedienen vanaf grafisch ontwerp 
tot en met de bezorging op de 
deurmat.” 

Start CPE zomeravondconcerten 
EPE - Al een aantal jaren aast 
Cultuur Platform Epe (CPE) op 
een zomeravondconcert van het 
Charivari Trio, dat tot voor kort 
steeds in de vakantieperiode 
bezet was. Dit jaar konden ze 
worden gecontracteerd met het 
programma ‘Mar de Leche’ (zee 
van melk). Op donderdag 10 juli 
is het concert in de grote kas van 
Hoveniersbedrijf Van Triest aan 
de Tongerenseweg. 

Liefde is van alle tijden, het haalt 
het beste en het slechtste in de 
mens naar boven, en elke cultuur 
geeft daar in originele metaforen 
invulling aan. Mar de Leche vertelt 
over de Sefardische melkzee met 
boten van kaneel en een maagd 
in een toren en het waarschuwt 
tegen - al dan niet - eeuwig 
durende Franse liefdesavonturen. 
Maar het bezingt ook een schorre 
koekoek in de Roemeense wijn-

velden, sterke drank als middel 
tegen heimwee op de uitgestrekte 
pampa’s, een van huis en haard 
weggelopen zigeunerin en dodelij-
ke passie in een Argentijnse tango. 
Het Charivari trio speelt virtuoze 
Roemeense ballades, aangrijpende 
Chileense folklore en wervelende 
Azerbadzjaanse trancemuziek, 
maar ook nieuwe Nederlandse 
zigeunermuziek en eigen werk op 

teksten van Prévert, Queneau en 
Garcia-Lorca. Het trio staat garant 
voor passie en instrumentaal vuur-
werk, maar melancholie is nooit 
ver weg. Het is dit jaar voor de 
dertiende keer dat het CPE midden 
in de zomer een serie concerten op 
verrassende locaties organiseert. 
Naast de weemoedige en harts-
tochtelijke wereldmuziek van het 
Charivari trio, komt er een reprise 
van de Amsterdamse Straatband,  
een klassiek concert van een 
ensemble van de NJO Gelderse 
Muziekzomer en de top in de 
Nederlandse muziekwereld: Erik 
Vaarzon Morel en Erik Vloeimans. 
De concerten beginnen allemaal 
om 20.00 uur. Reserveren en meer 
informatie: 
www.cultureelplatfomepe.nl
Kaartverkoop gaat via 
www.muziekzomer.nl.  Het is ook 
mogelijk voor alle concerten een 
passe-partout te kopen. 

Foto: Arjan Lelivelt.

TandCare Apeldoorn bestaat inmiddels 2 jaar!

We zijn gevestigd aan de Soerenseweg 8 in Apeldoorn 
en zitten tegenover Orpheus, met voor de deur voldoende 

gratis parkeergelegenheid. Bent u op zoek naar een 
tandarts, dan bent u van harte welkom in onze praktijk. 

Een enthousiast en ervaren team staat voor u klaar.

Voor meer informatie over onze praktijk, bezoek onze 
vernieuwde website: www.tandcareapeldoorn.nl

055 - 312 15 75
WWW.TANDCAREAPELDOORN.NL
TandCare Apeldoorn - Soerenseweg 8 - 7314 CC Apeldoorn

e-mail: info@tandcareapeldoorn.nl
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10 jaar gevoel voor wonen
bij Mulderij Makelaardij

APELDOORN – Mulderij Makelaardij 
bestond op 1 juli precies 10 jaar, een 
goede reden om even terug te blikken.”Het 
gevoel om makelaar te worden zat er al 
vroeg in” zegt Noël Mulderij. Op 18-jarige 
leeftijd begon ze in de makelaardij. Nadat 

ze ervaring had opgedaan bij twee make-
laarskantoren, wilde ze met 29 jaar haar 
eigen visie op het makelaarschap in de 
praktijk brengen: Gevoel voor wonen.

“De keuze voor een huis is dynamisch: elk 
huis heeft een woonkamer en keuken maar 
toch voelt het ene huis beter dan het ande-
re. Dat gevoel voor wonen is onze kracht 
omdat we dat weten te vertalen naar een 
concreet woon advies” zegt ze enthousiast. 
Daarnaast zijn er ook statische keuzes: zijn 
er genoeg slaapkamers? Hoe is de staat van 
onderhoud? Is het een reële vraagprijs? 

“Door deze twee factoren te verbinden, zijn 
we de afgelopen 10 jaar succesvol geweest. 
En dat is precies wat Ellen Weterkamp en 
ik de komende 10 jaar verder gaan uit-
bouwen” aldus een vrolijke Noël. Kijk voor 
meer informatie ook eens op de site: www.
mulderijmakelaardij.nl. 

Thema-avond kinder-EHBO

APELDOORN – Koningskind Kinderopvang 
houdt op donderdag 3 juli van 20.00 
tot 22.00 uur een thema-avond over kin-

der-EHBO. Tijdens deze avond komen de 
belangrijkste EHBO- onderwerpen aan bod 
voor een goede eerste hulp bij een gewond 
kind. 

Wat doe je als je kind van de trap of com-
mode valt? Hoe te handelen bij een kraaltje 
in de neus? Deze en andere zaken komen 
aan bod tijdens deze informatieve avond. 
Wilt u een specifiek onderwerp behandeld 
zien worden, geef dat dan alstublieft aan bij 
aanmelding. Uiteraard is er op de avond zelf 
gelegenheid om vragen te stellen. 
De avond wordt gehouden in het gebouw 
van het kinderdagverblijf van Koningskind 
Centrum, Paul Krugerstraat 7. 
Kosten: € 2,- per ouder, koffie en thee is 
inbegrepen. Wilt u erbij zijn? Mail dan naar: 
ockoningskind@hotmail.com.  

2.99

2.19
v   van 2.99

27%
goedko

per
15%
goedko

per

3.99 1.99

9.99

5.996.99

1.99

1.69
v   van 1.99

1.15
v   van 1.19

1.15
v   van 1.19

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN

volgens de Consumentenbond*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GOEDKOOPSTE

 SUPERMARKT**

* Prijzen geldig t/m 06-07-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 02-07-2014

Nu vanaf elke vrijdag speciale

aanbiedingen. Kijk vrijdag op 

www.aldi.nl

Rozen*

22 stelen, 
lengte: 40 cm.

Zonnebloemen*

8 stelen, 
lengte: 50 cm.

* Bron: Consumentengids april 2014  ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014 

Incl. 2 RVS 
kloppers 
en 2 RVS 
deeghaken.

Handmixer

Bakvorm van 25 cm. 
Cake- of hartvormig.

Anti-aanbak 
taartvorm

Diverse soorten. 
Vanaf woensdag 02-07-2014.

Zomerbloeiers

- voor dames en heren
- maten: 37 t/m 46

Zomerclogs

Maten: 38 t/m 41.

Dames 
badslippers

Diverse geuren. 
3 stuks.

Vloeibaar 
wc-blokLicht zoet en 

fris aperitief. 
0.75 l

Hugo 
Frizzante

150 g 

Tonijn in 
zonnebloemolie 150 g

Tonijn in water 

Profile Janssen “de fietsspecialist”
zoekt jonge representatieve

parttime medewerker / oproepkracht
vanaf 17 jr.

Voor de zaterdag, de koopavond en

andere voorkomende tijden

Werkzaamheden: Assisteren bij

verkoop, het opruimen van orders en

andere voorkomende werkzaamheden

Vind je het leuk om in een

fietsenwinkel te werken en
weet je van aanpakken

solliciteer dan bij:

Profile Janssen “de fietsspecialist”
t.a.v. Dhr. H. Janssen

Koninginnelaan 54

7315 BT Apeldoorn

Tel. 055-5212582 of

info@profilejanssen.nl

Acupuncturisten
Mw. E.W. Dommerholt (lid NVA)

Dhr. K.A. Verhagen (lid NVA)

Mw. K.J. van Teylingen (lid NVA)

Dhr. A.M. Ulrich (lid NAAV)

Wij zijn ook de komende zomerperiode 

bereikbaar. U kunt op werkdagen 

tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch 

een afspraak maken.

Zilverschoon 118 c 

7322 GK Apeldoorn

Tel. 055 - 366 10 50

www.acupunctuurcentrumapeldoorn.nl

Kijk ook eens op: www.scoot.nu

Anklaarseweg 97A

(t.o. Robur et Velocitas) 

7317 AS Apeldoorn 

Tel. 055 57 88 005 

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, 

ONDERHOUD 
EN REPARATIE

NIEUW

Vanaf  

€ 895,-

EN
GEBRUIKT

OOK VERHUUR VAN SCOOTMOBIELEN

Scootmobielen
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Een veilige haven  

         in moeilijke dagen

Kom gerust langs als u vragen heeft. 

Christiaan Geurtsweg 24 - 26, 7335 JV  Apeldoorn
055 - 5414089 (dag en nacht)   www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl

Vraag ons gratis boekje aan:  
‘Help, ik ga scheiden!’

Gratis boekje!

Gaat u scheiden?

Financiën vormen vaak een struikelblok bij scheiding. Niet zel-
den is het ingewikkelde materie. Als financieel deskundige en 
vertrouwenspersoon behartigt de Scheidingsplanner uw belan-
gen en zorgt ervoor dat u beiden financieel weer verder kunt.

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakings-
gesprek of vraag ons gratis boekje aan. Het wordt u kosteloos 
en discreet toegestuurd.

‘Help, ik ga scheiden!’ beschrijft de  
financiële gevolgen van een scheiding  

en geeft u een goed inzicht in alle  
zaken die moeten worden geregeld.

www.scheidingsplanner.nl

De Scheidingsplanner Apeldoorn
Willie Godschalk
Kanaalpad 69, 7321 AN Apeldoorn
Tel. (06) 2666 8666
willie.godschalk@scheidingsplanner.nl   

61e editie 4daagse van Apeldoorn

De Apeldoornse 4daagse staat ook 
wel bekend als de groenste vier-
daagse van Nederland, omdat voor 
een groot gedeelte door de prachti-
ge bosgebieden rondom Apeldoorn 
wordt gewandeld. De eerste wan-
deldag gaat richting Lieren, Loenen 
en Beekbergen; de tweede wan-
deldag in de richting Elspeet, Uddel 
en door het kroondomein Het Loo; 
de derde wandeldag naar Hoog 
Buurlo, Radio Kootwijk, Kootwijk, 
Assel en Hoog Soeren en de vierde 
wandeldag gaat richting Ugchelen, 
Woeste Hoeven en Hoenderloo. 
Bij terugkomst van de wandeling is 
er op het terrein van Victoria Boys 
de mogelijkheid om bij te komen 
onder het genot van een hapje of 
drankje en een gevarieerd aanbod 
van muziek. 
Een Vierdaagse lopen doe je niet 
zomaar. Deelnemers moeten hier- 

voor toch goed getraind zijn.
Omdat het organisatiecomité van 
de Vierdaagse Apeldoorn een vita-
le leefstijl wil stimuleren, zijn enke-
le elementen toegevoegd die deel-
name aan de Groenste Vierdaagse 
van Nederland toegankelijker 
maken. Deelnemers kunnen daar-
om dit jaar ook kiezen voor een 
afstand van gemiddeld 12 kilome-
ter per dag. En wandelaars kunnen 
inschrijven voor één, twee of drie 
dagen. Voorinschrijven is echter 
wel verplicht. 
De gebruikelijke afstanden van de 
Vierdaagse Apeldoorn zijn 20, 30, 
40 en 50 kilometer per dag. Toch 
fikse afstanden die voor onervaren 
wandelaars een drempel kunnen 
vormen. Lopen in de bossen is 
bovendien nog wat zwaarder dan 
lopen op verharde wegen. Met 
de nieuwe afstand van gemiddeld 

12 kilometer per dag hoopt de 
organisatie een nieuwe doelgroep 
aan te spreken. Een doelgroep van 
wandelaars die het wandelen nog 
aan het ontdekken zijn en ermee 
zijn begonnen om vitaler te wor-
den en te blijven. 

Sfeer proeven
Voor een aantal mensen blijkt het 
soms lastig om vier dagen achter 
elkaar tijd vrij te maken voor het 
wandelen. Daarom heeft de orga-
nisatie besloten inschrijving per 
dag mogelijk te maken voor alle 
afstanden. Op die manier kun-
nen wandelaars ervoor kiezen één, 
twee of drie dagen mee te lopen. 
Ook wordt het zo gemakkelij-
ker voor vrienden, familieleden 
en begeleiders van mensen met 
een beperking om wandelaars een 
dagje te vergezellen. En wande-
laars die eens een dagje de sfeer 
van de Vierdaagse willen proeven, 
komen zo ook aan hun trekken. 
Op de slotdag zal er voor het 
eerst een markt met streekge-
rechten worden ingericht, zodat 
de deelnemers al het goede uit 
Apeldoorn en omgeving zelf kun-
nen proeven.

Het gescheiden inzamelen van 
afval is vorig jaar zo succesvol 
verlopen, dat de organisatie hier 
graag een vervolg aan geeft. 
Afvalverwerker Circulus zal hier 
weer aan meewerken door te zor-
gen voor voldoende inzamelings-
punten en door elke dag het afval 
te komen ophalen. De Vierdaagse 
Apeldoorn wil op deze manier 
graag onderstrepen daadwerkelijk 
‘Groen’ te zijn. Voor meer infor-
matie of inschrijven, zie de website 
www.4daagseapeldoorn.nl.

APELDOORN - Het organisatiecomité Internationale Vierdaagse 
Wandeltochten Apeldoorn verzorgt van dinsdag 8 tot en met vrijdag 
11 juli voor de 61e keer de 4daagse van Apeldoorn. De start en finish 
zijn bij voetbalvereniging Victoria Boys aan de Berghuizerweg 153 te 
Apeldoorn.

Lumido zoekt vrijwilligers

Opruimactie zwerfvuil

APELDOORN - Vanaf 11 juli tot en met 30 augustus kunnen bezoe-
kers van Park Berg en Bos weer genieten van Lumido. Altijd al eens 
willen ervaren hoe het is om gondelier te zijn? Wil je mensen graag 
een geweldige avond bezorgen? Dan kan je in Park Berg en Bos deze 
zomermaanden je handen uit de mouwen steken. Van 11 juli tot en met 
30 augustus vindt hier het licht- en geluidspektakel Lumido plaats. 

APELDOORN - Op zaterdag 12 
juli van 10.00 tot 12.00 uur, orga-
niseert ‘in de Zuidwijken komt het 
van de grond’ weer een gezamen-
lijke zwerfvuil opruimactie in de 
Zuidwijken.

Er wordt verzameld om 10.00 uur 
in buurtcentrum de Uitwijk, daar 

staat op dat moment koffie en 
thee klaar. Met elkaar maken de 
vrijwilligers daarna de Zuidwijken 
zwerfvuilvrij! 

Meer info of je aanmelden? Mail 
naar zuidwijkschoon@gmail.com 
of bezoek indezuidwijkenkomthet-
vandegrond.blogspot.com

Lumido is in 1953 ontstaan en 
heeft tot 2003 gedraaid. Drie jaar 
geleden is dit evenement nieuw 
leven ingeblazen door Bernard ’t 
Jong en Joshua van der Vlag. 
Samen met een groep vrijwilli-
gers wordt een romantische sfeer 
gecreeërd in Park Berg en Bos. 
Verlichting, muziek, gondels, fon-
teinen, mooie uitzichtpunten en 
elk jaar weer verrassende nieuwe 
onderdelen maken de beleving 
compleet. De voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen zijn al in 
volle gang en voor een aantal acti-

viteiten zoekt Lumido nog vrijwil-
ligers. Op donderdag 3 juli vanaf 
20.00 wordt een speciale avond 
georganiseerd waarbij iedereen 
die wil helpen om Lumido een 
groter succes te maken zich kan 
melden voor verdere uitleg over 
de werkzaamheden. 
Je kunt hierbij denken aan gonde-
len, gidsen, kaartcontrole of gast-
heer, -vrouw. Lijkt het jou ook 
wel wat om deel uit te maken van 
de groep mensen die dit allemaal 
mogelijk maken? Meld je dan snel 
aan via www.lumidoapeldoorn.nl.

Garagedeurvervangen.nl

GARAGEDEUR 
VOOR € 1299,- all-inn (incl. BTW)

-  Sectionaal deur van 40 mm dik en geisoleerd

-  Afmeting is 2500 mm breed en 2125 mm hoog

-  Breedte is aan te passen (meerprijs € 50,-)

-  Electrische aandrijving met 1 gratis 

handzender

-  Uit voorraad leverbaar, kleur wit (RAL9016)

-  Inclusief demontage en afvoeren bestaande deur

Opening showroom:

Vrijdagavond van 18.00 - 20.00 uur en

zaterdag’s van 10.00 - 13.00 uur.

En voor andere dagen op afspraak.

ACTIEIncl. aandrijving en montage NU €1299,-

JAGERSERF 43, 3851 SM ERMELO - TEL. 0341 - 422 706

verlichting naar wens
Plameco Arnhem (in het pand van Moodkeukens)
Vlijtseweg 69, Apeldoorn, of bel: 026 - 36 16 700

Bezoek onze showroom:

Di, wo, vr: 10.00-17.30, do: 10.00-21.00, za: 10.00-17.00

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Een nieuw plafond in 1 dag!
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Caluso 

standenstoel,

Royal Grey, van 69,-

voor 

59,-

Da Vinci 

standenstoel, Xerix, 

van 349,95

voor 

195,-

 

Lugo standenstoel,

Royal Grey, van 219,-

voor 

169,-

 Bravo dining 

tuinstoel stapelbaar, 

Royal Grey, van 99,-

voor 

79,-

Da Vinci Rocking 

dining tuinstoel, 

Xerix, van 349,95

voor 

259,-

Anzio dining 

tuinstoel stapelbaar, 

Royal Grey, van 119,-

voor 

99,-

Briga dining tuinstoel, 

Grey Brushed, 

van 379,-

voor 

299,-

Elegance 

standenstoel, 

Royal Grey, van 169,-

voor 

109,-

Sienna 

standenstoel,

Xerix, van 159,95

voor 

99,-

 
Belcampo II 

standenstoel, 

Xerix, van 265,95

voor 

185,-

Amersfoort Noord (A1) | Almelo Zuid (A35) | www.keessmit.nl

Grootste van Europa

Bezorgen binnen 3 dagen

Al 50 jaar vertrouwd

Laagste prijs 
garantie

Afspraak 
is afspraak  

 
Limone standenstoel,

Royal Grey, van 189,-

voor 

129,-

MEER DAN 

50 
VERSCHILLENDE

ALUMINIUM STOELEN

DIVERSE 

KLEUREN

Zomerprogramma De Ulebelt 

DEVENTER -  Deze zomer is er voor alle vakantievierders die lekker 
thuis blijven en hun eigen omgeving willen verkennen een aantrek-
kelijk programma om mee te beleven bij De Ulebelt,! Op vijf woens-
dagmiddagen zijn er knutselprogramma’s voor kinderen, steeds tussen 
14.00 en 16.00 uur, lekker creatief bezig met bijvoorbeeld herge-
bruikmateriaal of materiaal uit de natuur. Thema op deze middagen is 
insecten en kriebelbeestjes.

Er zijn twee speciale knutselmidda-
gen voor kinderen om een eigen-
gemaakt speeltje voor hun huisdier 
te maken, zodat deze voldoende 
afleiding krijgt. De hele zomerva-
kantie logeren twee ponys bij De 
Ulebelt en is er op maandag- en 
donderdagmiddag een ponyclub 
voor kinderen tussen 6-11 jaar. 

De laatste twee weken zijn er 
tekenworkshops voor kinderen die 
de kunstenaar in zichzelf willen 
ontdekken: op meerdere dagen, in 
ochtend of middag, met verschil-
lende thema’s. Of kuier eens lekker 
door het prachtige Gooikerspark, 
waar De Ulebelt middenin ligt. 
Er ligt een doe-het-zelfrondleiding 
klaar bij de balie (€ 2,-).

Uiteraard is er elke woensdagmid-
dag boerderijverkoop, met pro-
ducten uit de tuin, van biologische 
streekproducten en producten als 
honing, zaad en planten uit de 
Ulebelt-tuinen.

Lekkers
Daarnaast zijn de twee speelplek-
ken en het terras van zondag tot 
en met maandag altijd open. Op 
woensdag-, vrijdag- en zondag-
middag is er verkoop van heer-
lijke ijsjes, koffie, thee, sapjes en 
kleine versnaperingen vanuit de 
Kikkerkeet, op andere dagen van-
uit het hoofdgebouw. 

Alle data en details staan op de 
website www.ulebelt.nl.

Smartflower komt naar Twello

Om u kennis te laten maken met 
deze design zonne-installatie haalt 
Zonitt de smartflower op woens-
dag 9 juli naar Twello. Van 10.00 
tot 15.00 uur is de smartflower 
te zien op het Dorpsplein. Naast 
Zonitt is ook importeur Solar Select 

aanwezig om toelichting te geven 
en vragen te beantwoorden. De 
smartflower is geïnspireerd op de 
zonnebloem en gedraagt zich dan 
ook zo. Als de zon opkomt ont-
vouwt de smartflower zich tot een 
grote zonnebloem. 

De bloembladen draaien langzaam 
mee met de stand van de zon. Met 
een solaroppervlak van circa 18 
m2 zet de smartflower alle energie 
van de zon om in elektriciteit. En 
gaat de zon onder? Dan vouwt de 
smartflower zich weer terug in haar 
nachtstand. Automatisch. Dag in, 
dag uit. De grote zonnebloem is 
een prachtige uitkomst voor par-
ticulieren als het dak niet geschikt 
is voor panelen of u vindt panelen 
niet mooi. Zakelijk gezien is de 
smartflower een eyecatcher die de 
wereld laat weten dat uw bedrijf 
duurzaamheid hoog in het vaandel 
heeft staan. De eerste smartflower 
in Nederland is eind mei bij het 
gemeentehuis in Didam. 

Informatie, foto’s en bewegende 
beelden zijn ruim voor handen via 
de website van Zonitt (www.zonitt.
nl) en hun Facebookpagina. Wilt u 
meer informatie over de smartflo-
wer dan bent u op 9 juli van 10.00 
tot 15.00 uur harte welkom op het 
Dorpsplein in Twello. Uiteraard 
kunt u ook contact opnemen met 
Zonitt voor een bezichtiging op 
een andere locatie. Dat kunt u 
doen door te bellen met Marcel de 
Graaf 06 - 27084991 of per mail: 
marcel@zonitt.nl.

TWELLO - Zonitt Solar Solutions uit Twello is exclusief dealer gewor-
den van de smartflower. De smartflower is nu al de sensatie op het 
gebied van zonne-energie van 2014. Het betreft een bijna 6 meter hoge 
zonne-installatie in de vorm van een grote zonnebloem met zonnepa-
nelen op de 12 bloembladen.

Zomerexpositie KuVa
VAASSEN - Bij kunstcollectief 
KuVa uit Vaassen is een  zomer-
expositie te zien waaraan drie 
exposanten hun medewerking 
verlenen.

Edelsmid Lideke Middelbeek, 
keramiste Gerda van de Vosse en 
kunstschilder Dori Hagen expo-
seren samen tot en met 2 augus-

tus in de KuVa expositieruimte 
in Museum Vaassen Historie, aan 
Dorpsstraat 72 in Vaassen (eerste 
verdieping). 
De expositie is geopend op don-
derdag en vrijdag van 14.00 tot 
17.00 uur en zaterdag van 11.00 
tot 16.00 uur. 
De tentoonstelling is vrij toeganke-
lijk en er is een traplift aanwezig. 

broekhuisgroep.nl

 Broekhuis Apeldoorn
Laan van Malkenschoten 85
7333 NP Apeldoorn
(T) 055 - 538 05 00

WIJ VERHEUGEN ONS
OP BLIJE GEZICHTEN...

 

Incl.

BTW€ 229,-
JAARBEURT+APK

BROEKHUIS

VOOR ELK TYPE OPEL OF

CHEVROLET KOST DEZE BEURT

Is uw Opel of Chevrolet 3 jaar of ouder en rijdt u minder dan 
20.000 km per jaar? Dan heeft Broekhuis speciaal voor u als 
Opel- of Chevrolet-rijder de complete jaarbeurt.

Plus Pas

Naam :

Kenteken :

Geldig tot :

BROEKHUIS

PLUS PAS

BIJ DE JAARBEURT: 

DE BROEKHUIS 
PLUS PAS CADEAU!Plus Pas

Naam :

Kenteken :

Geldig tot :

• Bijvullen van ruitensproeiervloeistof, 
 motorolie en koelvloeistof 
• Bandreparatie 
• Voorruit (ster) reparatie
• Afmelden bij APK 

PROFITEER 
VAN GRATIS:

• Vervangen van lampjes (m.u.v. Xenon en LED) 
• Zomer- en wintercheck 
• Aircocheck  
• 10% korting op originele accessoires
• Mobiliteitsgarantie in heel Europa

Deze actie is geldig in de maanden juli en augustus 2014
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Noord- en Oost-Gelderland

Duistervoordseweg 49

7391 CB Twello

T. 0571 - 27 44 40

E. inf0@berends-slump.nl

www.berends-slump.nl

Service Glasherstel OverGelder: Deventer - Enschede - Hoogeveen - Zwolle
www.serviceglasherstel.com  |  info@sghog.nl 

Service Glasherstel OverGelder wenst 

Go Ahead Eagles een vliegende start!  

Wilt u uw gebroken ruit zo snel mogelijk 

gerepareerd hebben? 

Bel met ons gratis nummer: 0800 - 06 11

SERVICE
GLASHERSTEL
OVERGELDER

GA Eagles oefent tegen Terwolde

TERWOLDE - Go Ahead Eagles begint op maandag 30 juni weer traditiegetrouw de 
voorbereidingen op het nieuwe seizoen op sportcomplex De Woldermarck in Terwolde. 
Op zaterdagmiddag 5 juli wordt de eerste oefenwedstrijd gespeeld tegen vijfdeklasser 
SV Terwolde.

Het is alweer de 23ste keer dat deze zomer-
trainingen in Terwolde worden afgewerkt. 
Tot eind juli zullen de spelers van de Eagles 
dagelijks op De Woldermarck trainen. De 
eerste oefenwedstrijd begint 5 juli om 15.00 
uur. Deze wedstrijd staat onder leiding van 
scheidsrechter Jansen. De kassa’s gaan open 
om 13.30 uur. Jeugd tot en met 12 jaar 
betaalt slechts € 2,- en vanaf 13 jaar is de 
entreeprijs voor deze wedstrijd € 5,-.

Go Ahead Eagles
Op de eerste training in Terwolde zullen 
een aantal nieuwe spelers te zien zijn.  De 
club was de afgelopen weken actief op 
de transfermarkt en deze periode duurt 
nog tweeënhalve maand. Het zomertrai-
ningskamp en de oefenwedstrijden worden 
mogelijk gemaakt door Intermontage BV 
uit Terwolde. Traditiegetrouw nuttigt de 
selectie van de Eagles de sportmaaltijd voor 
de oefenwedstrijden bij Brasserie Kriebelz in 
Terwolde.

Overige wedstrijden
Dit jaar worden er in totaal vier wedstrijden 
in Terwolde gespeeld door Go Ahead.

Zaterdag 19 juli staat het duel Go Ahead 
Eagles – Excelsior op het programma (15.00 
uur). Dinsdag 22 juli is Heerenveen de 
tegenstander (19.00 uur). Zaterdag 26 juli 
komt Hapoel Ironi Kiryat Shmona uit Israël 
op bezoek (15.00 uur).

Gratis parkeren
Rondom het sportcomplex zijn twee par-
keerterreinen gecreëerd. Hier kun je gra-
tis parkeren. Bezoekers worden verzocht 
gebruik te maken van deze parkeerterrei-
nen. Het sportcomplex van SV Terwolde ligt 
aan de Everwijnstraat. 

Voor informatie over de training en de 
oefenwedstrijden kun je dagelijks bellen 
naar 0571 - 291585, of raadpleeg de web-
site van de club: www.svterwolde.nI.

Arnhemstraat 6 | 7418 CL Deventer | Tel: 0570-605954 

E-mail: info@dedeventersteenhouwerij.nl 

Openingstijden: ma. t/m vr. 08.00u - 17.00u, za. op afspraak

www.dedeventersteenhouwerij.nl

www.glas-groep.nl

0570 - 63 17 17

Twelloseweg 93 -  TERWOLDE

Al m eer 
dan 2 5  jaar 

sponsor van 

SV Terw olde

slim besteld, direct geleverd

Kle in Wie le ns 59, Sc halkhaar

Te l. 06 28474618, p.bugte r@plane t.nl

UITVERKOOP
Alle truien en t-shirts  

met lange mouw 30% korting

Cavallaro 2 overhemden voor € 135,-
€ 89,95 p.st.

T-shirts van verschillende merken 

€ 29,95
Openingstijden: 

Donderdag van 09.30 tot 17.30 uur,  

vrijdag 09.30 tot 19.30 uur en 

zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur.

Rijksstraatweg 80, 7383 AT Voorst, 

telefoon 06 83 267 893

Met  liefde 
kan alles...

Dorpsst raat  59 |  7396 AL Terwolde

Telefoon 0571-292022

www.brasserie-kr iebelz.nl |  info@brasserie-kr iebelz.nl

    facebook.com / kriebelz |      twit ter.com / kriebelz    facebook.com / kriebelz |      twit ter.com / kriebelz    facebook.com / kriebelz |      twit ter.com / kriebelz
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Gratis minifestival StadsOase 

Hiermee heeft Gigant alles in huis 
om elke zondag in de luwte van 
de stad een gratis toegankelijk 
minifestival te houden. Gigant wil 
daarom de jonge creatieve garde 
in de stad vragen om zo veel 
mogelijk input te leveren en dit 
wekelijkse festival uit te breiden 
tot een speelplaats voor alle cre-

atieven, een ‘testlab’ voor nieuwe 
initiatieven en hiermee een proef-
tuin voor alle nieuwsgierige inwo-
ners van Apeldoorn.

De opzet is simpel: voor iedereen 
die iets vernieuwends te bieden 
heeft op het gebied van muziek, 
theater of welke andere kunstvorm 

dan ook, óf als een kleinschalige 
ondernemer een bijzonder product 
onder de aandacht wil brengen, 
vormt de Stadsoase het podium 
en verzorgt Gigant de spotlights. 
Ze hoeven alleen nog maar uit de 
coulissen te stappen…

Wil je een bijdrage leveren tijdens 
StadsOase? Wil je optreden? Yoga 
op de zondagmorgen, zeefdruk 
t-shirts verkopen, films laten zien, 
een moestuin aanleggen, appel-
taarten bakken, een tafelvoetbal-
toernooi houden, een feestje op 
de trap, schommelen, enzovoorts.? 
Laat het weten! Neem voor idee-
en wat betreft het programma 
contact op met Roy Holtman via 
r.holtman@gigant.nl. Wil je mee-
helpen met het groener maken 
van de StadsOase? Dan kun je 
bij Susanne Bakkenist terecht via 
s_bakkenist@hotmail.com. Zij gaat 
met het StadsLab aan de slag met 
de trappartij achter Gigant om er 
zo een echte zomerse StadsOase 
van te maken en zoekt helpende 
handjes, materiaal en sponsoren. 
Programma tot nu toe: muziek 13 
juli Gee Brown & The Brunettes, 
20 juli Mark Lotterman. 27 juli 
Euro Cinema, 3 augustus vacant, 
10 augustus Graveyard Train.

APELDOORN - Van 13 juli tot en met 24 augustus vormt het 
Cultuurplein elke zondag tussen 12.00 en 20.00 uur het decor voor 
de Stadsoase. Gigant zorgt voor een festivallocatie met een overdekt 
podium, muziek- en filmprogrammering, meubilair, een bar en gra-
tis te gebruiken bbq’s. Dit alles wordt opgebouwd, ondersteund en 
afgebouwd door de ‘event crew’ van Gigant, bestaande uit technici, 
producenten en horecamedewerkers.

STEDENDRIEHOEK - De Jarige van de Week is ditmaal Jorit Wilbrink, 
die zijn twaalfde verjaardag vierde bij Bowlingcentrum De Ruggestee 
in Hoenderloo. Dat deed hij samen met zijn vriendjes Henri, Rowan, 
Boaz en Bas.

“Jorit heeft een leuk feestje gehad. 
De jongens hebben lekker gebowld 
en daarna patat gegeten”, vertelt 
zijn moeder Gerdien. 
“Woensdag 25 juni werd hij 12 
jaar. Dit was zijn laatste feestje op 
de basisschool…”

Wil je ook kans maken om Jarige 
van de Week te worden? Stuur dan 
een leuke kaart naar Nieuwsblad 
Stedendriehoek, Postbus 638, 
7300 AP in Apeldoorn. 
Afgeven aan de balie aan de 
Asselsestraat 140 in Apeldoorn 
mag natuurlijk ook en je mag ook 
een mailtje sturen naar  redactie@

stedendriehoek.net o.v.v. Jarige 
van de Week. Vergeet niet je 
naam, adres, woonplaats, leeftijd 
en telefoonnummer te vermelden.

Er worden feestjes gevierd bij 
Klimbos Veluwe, McDonald’s 
in Apeldoorn en Deventer, 
Bowlingcentrum De Ruggestee 
in Hoenderloo, Familiepretpark 
Julianatoren, Panky Pancake 
Circus in Voorst, JT Bioscoop 
in Apeldoorn, Cinemajestic in 
Zutphen. Iedereen mag meedoen. 
Geef je dus snel op en wie weet 
mag jij met zeven andere kinderen 
een gratis feestje geven.      

Inloopochtenden KCO
SCHALKHAAR - In het Kenniscentrum Oncologie (KCO) in Schalkhaar 
aan de Kon. Wilhelminalaan 13 worden wekelijks op vrijdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur bijeenkomsten met vrije inloop gehouden. 

Deze ochtenden zijn bedoeld voor 
mensen die kanker hebben of heb-
ben gehad. Zij hebben de moge-
lijkheid om hierover met lotge-
noten van gedachten te wisselen. 

Eventuele partners zijn ook van 
harte welkom om deel te nemen. 

Vrijwilligers van het KCO zorgen 
voor een kopje koffie of thee. 

De Jantjes in Deventer Schouwburg
DEVENTER - De musical De 
Jantjes wordt dinsdag 23 sep-
tember om 20.00 uur opgevoerd 
in de grote zaal van de Deventer 
Schouwburg. 

Optredende artiesten zijn onder 
anderen Willeke Alberti, Ellen Evers 
en Rosalie de Jong. Bijna allemaal 

kennen we de onvergetelijke lied-
jes uit De Jantjes, zoals ‘In de 
Jordaan’, ‘Wordt nooit verliefd’, 
‘Dat zijn onze Jantjes’ en natuurlijk 
‘Omdat ik zoveel van je hou’. Tel 
daarbij op het heerlijke verhaal, de 
onvervalste Amsterdamse humor, 
de fantastische cast en een ijzer-
sterke live band en u heeft alle 

ingrediënten voor een onverge-
telijke theateravond. En mocht u 
nog twijfelen om een kaartje te 
kopen: na deze versie zal de musi-
cal minstens dertig jaar niet weer 
te zien zijn in een professionele 
uitvoering. 
Dit hebben de rechthebbenden 
onlangs bekend gemaakt.



Hart van Zuid staat in de volksmond ook wel 
bekend als het Adelaarsplein. Dit vanwege 
het feit dat het winkelcentrum gelegen is 
aan de Adelaarslaan en ook de Talingweg. 
Het bestaat inmiddels alweer ruim een halve 
eeuw. In het winkelcentrum staan service, 
kwaliteit en klantvriendelijkheid hoog in 
het vaandel. En in tegenstelling tot andere 
winkelcentra met veelal grote winkelketens, 
staan in Zuid veel eigen ondernemers in de 
zaak. Dit draagt bij aan een ontspannen 
en gezellige sfeer tussen de ondernemers 
onderling, waardoor de gezelligheid over-
slaat op het winkelend publiek.

Evenementencommissie
De evenementencommissie van Hart van 
Zuid bestaat, naast Arno Dijkerman van 
Hamer Witgoed, uit Lilly Sipkema van 
Smikkelland en Els Goldbach van X-EL’s 
Lingerie. Gedrieën hebben zij ook weer de 
organisatie op zich genomen van de bra-
derie met minikermis op vrijdag 4 juli, van 

akt ie

€

Altijd
prijs

€

Hoofdprijs: Safari reis door Afrika t.w.v. € 5.000

Kassakorting tot 25% op doe-het-zelf artikelen

4.000 entreekaarten dierenpark naar keuze

Hubo
Ellenbroek
Adelaarslaan 209

Tel. 055-5332775

ellenbroekdhz.nl
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DRUKSPUIT

5 liter. Kunststoftank. Met veiligheidsoverdrukventiel

en zichtbaar vloeistofpeil. Met schouderdraagriem.

Maximale werkdruk 3 bar.

23.99

19.99
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Braderie en kleedjesmarkt in Hart van Zuid

ALL

UW OUDE 

STOFZUIGER IS NOG 

GELD WAARD
ALLEEN DEZE 

WEEK

INRUIL KORTING OP UW OUDE STOFZUIGER!

AKTIE GELDEND VOOR ALLE NIEUWE 

MODELLEN HENRY & HETTY PLUS.

APELDOORN - Begin december vorig jaar 
gaven de ondernemers van Hart van Zuid 
in Apeldoorn een feestje. Aanleiding hier-
toe was de opening van het vernieuwde 
winkelcentrum. Het plein was in de voor-
gaande maanden flink gerenoveerd. En ja, 
het is erg mooi geworden. Op vrijdag 4 juli 
is Winkelcentrum Hart van Zuid is weer het 
decor van een gezellige braderie met mini-
kermis. Van 12.00 tot 20.30 uur kunnen de 
bezoekers genieten van muziek en ander 
entertainment van hoog niveau.

talingweg 74a - T. 055-5330022

 

korting
OP

GESELECTEERDE

ARTIKELEN!

20%
 

 
Uw adres voor snoep, bonbons, 

verse vlaaien, noten, tapas, 

suikervrije producten & cadeau artikelen

AKTIE
500 GRAM 

SCHEPSNOEP
€ 3,95

(tegen inlevering van deze bon*)

Adelaarslaan 86
7331 GH - Apeldoorn

Tel: 055 - 533 1803
www.smikkelland.nl

*geldig in juni en juli 2014

L
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g
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TIJDENS DE BRADERIE,  
OP ONZE KRAAM: 

DIVERSE LINGERIE 
EN NACHTMODE 

€ 5,- EN € 10,-

Echte Bakker Frentz  l  Ugchelseweg 173

UGCHELEN  l  Tel 055 5331734

Bij Echte Bakker Frentz

Kijk voor meer informatie op www.frentz.echtebakker.nl



12.00 tot 20.30 uur, en de kleedjesmarkt 
met minikermis op zaterdag 5 juli, van 
09.00 tot 16.00 uur. “Wij vinden het leuk 
om actief met dergelijke evenementen aan 
de slag te gaan” 

Braderie
Op vrijdag 4 juli van 13.00 tot 16.00 uur 
worden de bezoekers op het onlangs zo 
fraai opgeknapte winkelcentrum vermaakt 
door clown Desalles. Van 16.00 tot 21.00 
uur klinkt er veel en zeer diverse muziek 
over het plein. Die wordt per toerbeurt 
verzorgd door DJ Sunshine, Drum ’n CD’s, 

de percussionisten van Mi Dushi en de APS 
Band van de Apeldoornse Popschool.

Kleedjesmarkt
Zaterdag 5 juli van 09.00 tot 16.00 uur is er 
in Hart van Zuid een kleedjesmarkt en - nog 
steeds - de minikermis. Deze dag kosten 
alle draaiende attracties slechts 1 euro. 
Vanzelfsprekend staat de oliebollenkraam 
van Vermolen er ook weer. Inschrijven 
voor de kleedjesmarkt is mogelijk bij Hamer 
Witgoed aan de Talingweg 76a. Raadpleeg 
voor meer informatie de website www.win-
kelcentrumhartvanzuid.nl of volg Hart van 

Zuid op facebook. 
De jaarlijkse braderie is een van de stok-
paardjes van Dijkerman. “Natuurlijk is het 
een prachtig evenement voor onze vaste 
klanten, maar ik kijk ook verder. Het is 
geweldig wanneer bezoekers van buitenaf 
hier komen voor de braderie, vervolgens 
om zich heen kijken en denken: ‘Hé, leuk 
hier!’ Dat ze later nog eens terugkomen 
voor een winkelrondje bij onze gespeciali-
seerde zaken. Dan kunnen ook zij ervaren 
welke geweldige service wij allen leveren. 
Ja, ik ben met recht trots op ons winkel-
centrum!” 
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Braderie en kleedjesmarkt in Hart van Zuid

Vrijdag 4 juli 12.00 tot 20.30 uur

BRADERIE & MINI KERMIS

13.00-16.00 uur Clown Desalles 

16.00-21.00 uur Volop muziek!

16.00 uur  DJ Sunshine

 (jaren 80/90 & NL)

16.30 uur  Drum ‘n CD’s

 (DJ/drum/sax/gitaar)

17.00 uur  DJ Sunshine 

 (jr 80/90)

17.30 uur  Drum ‘n CD’s

 (DJ/drum/sax/gitaar)

18.00 uur  Mi Dushi (percussie)

18.30 uur  Drum ‘n CD’s

 (DJ/drum/sax/gitaar)

19.00 uur  Mi Dushi (percussie)

19.30 uur  APS Band

20.30 uur  DJ Sunshine 

 (jaren 80/90 & NL)

Zaterdag 5 juli 9.00 tot 16.00 uur. 

KLEEDJESMARKT & MINI KERMIS

GEWOON 

GEZELLIG

ADELAARSLAAN 122 
APELDOORN - 055-5334124

info@primerapijpers.nl
www.primerapijpers.nl

Pijpers

INTRODUCTIEKORTING
(geldig t/m 11 juli 2014)

NIEUW: 
TASSEN!

20%  

PAKT UIT 
ti jdens de braderie

Engelen 

muziek

doos

€ 5,-

Engel in vleugel 

cadeautasje 

Wierook Nagchampa 

Agarbatti   en Superhit

€ 1,-

€ 3,-

Chinese 

geluks 

munt 

€ 1,-

Boeddha set € 3,- En meer mooie 

aanbiedingen!

Adelaarslaan 132

Apeldoorn

www.cadeauvariant.nl   

DE ADELAAR B.V. keurslager
Adelaarslaan 118, 7331 GH APELDOORN

Tel. 055-5334590 -  Fax 055-5336523

www.deadelaar.keurslager.nl - info@deadelaar.keurslager.nl

Spicey CHICKEN SPIES

Een Spies van Kipfilet 

omwikkeld met gerookt spek 

en lekker gekruid. 

€ 5 ,50NU 4
STUKS VOOR

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON:

WASSEN, KNIPPEN
BASIS KLEUREN

DROGEN

IVY VERZORGINGSPRODUCT 
T.W.V. 5 14,95

KLEUR OPFRISSER 

T.W.V. 5 9,25 (BINNEN 2 WEKEN) 

AMI BEAUTYCARD MET 
5 5,- SPAARTEGOED

GRATIS+

1  49,- 
*VOOR

 5,- SPAARTEGOED 5,- SPAARTEGOED

Talingweg

Talingweg 64

T 055 5334203

*Geldig t/m 12 juli 2014. Exclusief toeslag 
half lang/lang haar. Spaartegoed is alleen 

voor nieuwe beautycardhouders. Niet 
geldig i.c.m. andere acties. Vraag in de 

salon naar de voorwaarden.



Onder leiding van de militante 
Lysistrata grijpen vrouwen naar 
het drastische wapen van de seks-
staking om hun mannen ertoe te 
dwingen eindelijk eens werk te 
maken van de vrede. De voorstel-

ling is een pleidooi voor verdraag-
zaamheid en tolerantie en daagt 
het publiek op vrolijke wijze uit 
weer eens na te denken over de 
verschillen tussen man en vrouw.
Voor deze bijzondere productie  

op locatie is de organisatie op 
zoek naar leuke en enthousiaste  
acteurs,  zangers en dansers  tus-
sen de 16 en 66 jaar oud (m/v).  
Repetities starten vanaf januari 
2015. Ben je geïnteresseerd? Geef 
je dan op voor de informatieavond  
op 4 september. De audities staan 
gepland op 13 september en ook 
hiervoor kun je je al opgeven.  
Voor meer info en aanmelden 
informatieavond en audities zie 
theateroxerhof.wordpress.com. 
Lysistrata is een productie van 
Kilimanjaro Productions en Bureau 
Kunstcircuit. De Oxerhof is een bij 
weinigen bekend landgoed tus-
sen Colmschate en Epse. Vlakbij 
het mooie hoofdgebouw staat 
een klein amfitheater. Het wordt 
eigenlijk nooit gebruikt en is een 
beetje vervallen. Ondanks dat, of 
juist daardoor en de schitterende 
ligging is de locatie heel geschikt 
voor een zomerse theatervoorstel-
ling.
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Spelers, zangers en dansers
gezocht voor theaterspektakel

DEVENTER - In juni 2015 speelt in het amfitheater van de Oxerhof bij 
Deventer het prachtige spektakel Lysistrata. Lysistrata  is een anti-oor-
logskomedie, een serieus onderwerp mét humor. Het wereldberoemde 
stuk, geschreven door Aristophanes  (448 v. Chr.) is speciaal voor deze 
gelegenheid bewerkt door Yvon Haan. 

NTB competitiedag bij Peco

TEUGE - Zondag 13 juli wordt aan de Parmentierstraat te Teuge 
de zesde competitiedag van de Nederlandse Touwtrek Bond (NTB) 
gehouden bij touwtrekvereniging Peco. Tijdens deze dag komen 44 
teams, verdeeld over verschillende gewichtsklassen, tegen elkaar uit. 
De wedstrijddag begint om 10.30 uur en de heren van Peco starten 
rond 13.30 uur met hun wedstrijden. Het team is te herkennen aan zijn 
oranje shirts en sokken.

Wil je nader kennis maken met de 
touwtreksport waarin uithoudings-
vermogen, wilskracht en team-
work de belangrijkste pijlers zijn? 
Kom dan zondag 13 juli kijken 
bij het toernooi of kom gerust op 
een maandag of woensdag avond 
vanaf 20.00 uur eens kijken bij een 

training op het veld achteraan de 
Parmentierstraat te Teuge. Dames 
zijn ook meer dan welkom, met 
vier extra dames zou Peco volgend 
jaar ook met een eigen damesteam 
uit kunnen komen in de NTB. 
Voor informatie graag mailen naar: 
pecotouwtrekken@hotmail.com

Expositie in Talma Borgh
APELDOORN - Tot en met 
29 augustus is er in Woon-
Zorgcentrum de Talma Borgh aan 
de Fortlaan 47 te Apeldoorn een 
expositie te zien met schilderijen 
van Leo Hurenkamp.

Hurenkamp schildert voor zijn 
hobby voornamelijk portretten 
in realistische stijl met vaak een 
vleugje dynamiek of emotie erbij. 
Sfeerplaatjes van steden en land-
schappen behoren ook tot zijn 

favorieten. De schilderijen zijn zo 
nu en dan afgeleid van bestaande 
werken.

Rondje kunst in Zutphen
ZUTPHEN – Tijdens het maande-
lijkse Rondje Kunst in Zutphen 
op zondag 6 juli zijn er rond de 
20 ateliers, galeries en musea 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
U kunt onder meer een kijkje 
nemen hoe de kunstenaars aan 
het werk zijn. 

In het atelier van graficus Peter 
Kalkowsky kunt u de vorderingen 
van zijn nieuwste project volgen: 
een 3D-print van de toren van de 
Sint Walburgkerk. De toren is in 
een 3D-programma nagebouwd 
en wordt volgens uitgeprint. Drie 

testprints zijn er tot nu gemaakt 
en het ontwerp is bijna afgerond. 
In het atelier van Miriam Verbeek 
kunt u zelf aan de slag met de vilt-
techniek. De viltworkshop is voor 
mensen die kennis willen maken 

met de basisvaardigheden van het 
vilten. Vilten is een fantastische 
techniek waarbij u van wolvezels 
een stevige stof kan maken. Het 
biedt eindeloos veel mogelijkhe-
den voor toegepaste voorwerpen 
tot kunstzinnige werken. Het ate-
lier van Verbeek is gevestigd in het 
oude centrum van Zutphen aan de 
Tadamasingel nummer 51. Graag 
van te voren aanmelden voor de 
viltworkshop via het e-mail adres: 
miriamverbeek1@hotmail.com, of  
0575 - 51548.  Zie voor meer 
informatie ook de website: www.
kunstzutphen.nl 

ALL-IN DINING

Gastronomisch wereldaanbod

6 dagen per week open:
Dinsdag t/m donderdag van 
17.00 tot 22.00 uur 2 uur � 27,- p.p.

3 uur � 32,- p.p.
Vrijdag t/m zondag van 
16.30 tot 22.30 uur 2 uur � 29,- p.p.

3 uur � 34,- p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 
per levensjaar �  2,- 

Maandag gesloten m.u.v. feestdagen
Incl. alcoholvrije dranken.
Bier & huiswijn meerprijs vanaf � 1,- 
per glas
Tijdens de Kerstdagen gelden andere tarieven.

Parkeren 
GRATIS direct bij het restaurant

All-inclusive cuisine
U betaalt een vaste prijs 
voor alle wereldse gerechten,
inclusief alcoholvrije 
consumpties. Proef zoveel
als u zelf wilt. U betaalt
namelijk niet voor wát u eet,
maar voor de tijd.

“all you can eat”
• Aziatische wokgerechten

• Live-cooking Teppanyaki & Grill 

• Chinees-Indische buffetten

• Vlees- en Visspecialiteiten

• Japanse Sushi & Sashimi

• Mediterraanse specialiteiten 

• Italiaanse Pizza’s & Pasta’s

• Hollandse gerechten

• Salades & Zeebanket

• Dieet & Vegetarische gerechten

• Kindergerechten

• Grande Dessertbuffet en IJs

�orange

Aan de Woonboulevard:
Het Rietveld 8, Apeldoorn
Tel.: 055 - 303 16 88
www.restaurantorange.nl

Lezersaanbieding

Kom proeven in de wereldse keuken 
van Orange met � 5,- voordeel p.p.. 

Uitknippen & meenemen
Met BON � 5,- korting* 
geldig t/m 15 juli 2014!   * Geldig p.p. voor 12jr+

Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen  
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Openingstijden: ma. 13.00 - 18.00 uur, di. t/m vr. 09.00 - 18.00 uur,  za. 09.00 - 17.00 uur
donderdagavond koopavond, zondag altijd gesloten.

SPARTA BOSCH B2

Normaal: 2699,-       INRUIL : 600,- NU: 2099,-

600 GOEDKOPER!

8 versnellingen Shimano
Bosch 400 wk pakker tot 
150 km actieradius
Geheel geveerd
Stabiele krachtige motor

GAZELLE XTRA
CHAMONIX 
INNERGY

Normaal: 2099,-    INRUIL : 800,- NU: 1299,-

800 GOEDKOPER!

7 versnellingen, geheel geveerd,
36 volt 8Ah, rollerbrakes voor en
achter, compleet uitgeruste fiets

BATAVUS E-GO 
SMARTBIKE

Normaal: 2149,-      INRUIL : 1450,- NU: 699,-

1450 GOEDKOPER!

Ideale E-bike ouderen:
makkelijk op- en afstappen!

10 Ah uitneembare accu li-ion 
(actieradius tot wel 65 km), zéér 
krachtige 33 Nm motor met vrijloop-
funtie, lcd-display met 8 functies, 3 ondersteunings-
niveaus, verende mono-shock voorvork. Deze fiets
rijdt ook zonder accu super licht en weegt maar
21,5 kilo, dus zeer hanteerbaar!

BATAVUS FUEGO 
8 VERSNELLINGEN

Normaal: 2249,-     INRUIL : 750,- NU: 1499,-

750 GOEDKOPER!

Dé Lichtgewicht E-bike 
van Batavus!

8 versnellingen shimano 
premium, 6 ondersteunings-
standen, actieradius tot 70 km, gashendel-
functie, Krachtige 30 Nm motor met vrijloop,
accu zeer fraai weggewerkt in kettingkast,
zeer stabiel aluminium frame, leder handvat-
ten en royalgel-zadel, etc,etc.

BATAVUS MARCATO E-GO

Normaal: 2099,-     INRUIL : 1050,- NU: 1049,-

7 versn. shimano nexus, verende voorvork & zadelpen,
uitneembaare accu in kettingkast, 6 ondersteunings-
standen met gashendel, afneemb. display, 30 nm
motor met vrijloop, dus superlicht fietsen zonder
accu! Actieradius tot 60-65 km. Verkrijgbaar in 
alle maten, zowel dames als heren!

SPARTA EMOTION
8 VERSNELLINGEN

Normaal: 1699-,-     INRUIL : 600,- NU: 1099,-

600 GOEDKOPER!

8 versnellingen, accu afneembaar,
degelijk elektrisch systeem, tot
70km actieradius

BATAVUS FUERZA EASY

Normaal: 2399,-     INRUIL : 800,- NU: 1599,-

800 GOEDKOPER!

350 WH (actieradius tot 100 km), zeer
stille en krachtige XHP ion motor, gas-
handle met parkeer en achteruit, 
accu in frame - uitneembaar, afneem-
baar display, heren- en damesmodel
verkrijgbaar.

Normaal: 699,-        INRUIL : 200,- NU: 499,-

499 GOEDKOPER!

Shimano rollerbrakes voor + achter,
dubbele standaard, stuurblokkage, extra
ruim tussen zadel en stuur, breed ergo-
zadel, beschikbare maten: 50 en 57 cm

SENSA SUPERLITE
DEORE 24 VERSNELLINGEN

Normaal: 899-,-       INRUIL : 300,- NU: 599,-

300 GOEDKOPER!

zeer lichte en lichtrijdende fiets, weegt
slechts 13,5 kg, carbon voorvork, alu
frame, Continental antilekbanden met lage
rolweerstand, ideale lange afstandfiets!

BATAVUS 
APACHE

Normaal: 899,-       INRUIL : 450,- NU: 449,-

24 versnellingen, aluminium frame, 
licht rijdend, weegt slechts 14,8 kilo!

GIANT COSMO RS3
21 VERSNELLINGEN

Normaal: 799,-        INRUIL : 400,- NU: 399,-

Geheel geveerd, rollerbrakes, 
aluminium frame, antilek banden

NA INRUIL FIETS: tot de halve prijs!

1/2 PRIJS!

1/2 PRIJS!

Diverse merken, zoals Batavus,
Sensa, Nishiki, etc. etc.

TARGET WAVE 
NEW YORK
3 VERSN.

Normaal: 499,-      INRUIL : 200,-  NU: 299,-

200 GOEDKOPER!

geheel geveerd, 3 versn. Nexus, 
rollerbrakes, zeer lage instap, 
autom. verlichting

Normaal: 599,-      INRUIL : 300,-  NU: 299,- (p.st.)

8 versnellingen Nexus, 
Naafdynamo, Lage instap, 
Geheel aluminium licht-
gewicht, Geheel geveerd

TOT DE 1/2 PRIJS!

SENSA SUPRA
TIAGRA RACEFIETS

Normaal: 899,-        INRUIL : 300,- NU: 599,-

Betaalbare Sensa racefiets!
24 versnellingen Shimano Tiagra
met triple

GIANT RICO
24 VERSNELLINGEN

Normaal: 799,-      INRUIL : 300,-  NU: 499,-

300 GOEDKOPER!

24 versnellingen Rollerbrakes,
aluminium frame, zeer licht 
(15,2 kg), degelijk afgewerkt

SENSA MODENA

Normaal: 899,-         INRUIL : 400,- NU: 499,-

400 GOEDKOPER!

8 versnellingen Shimano
Geheel geveerd
Hand verstelbaar stuur
Geheel roestvrij afgewerkt
Zeer licht fietsend!!

GAZELLE PARIS
7 VERSNELLINGEN

Normaal: 749,-      INRUIL : 300,-  NU: 449,-

300 GOEDKOPER!

7 versnellingen Nexus, 
aluminium frame, 
stevige stadsfiets

GAZELLE 
ORANGE LITE

Normaal: 899,-         INRUIL : 300,- NU: 599,-

300 GOEDKOPER!

7 versnellingen, aluminium frame,
monoshock voorvork, weegt slechts
15,8 kilo!

DIRK BLOK
HOOFDSTRAAT 55 APELDOORN (bij McDonald's Centrum), T. 055-5211778

GROTE OPRUIMING
BIJ DIRK BLOK RIJWIELSPECIALIST

NA INRUIL 
OUDE FIETS

AL MEER DAN 45 JAAR EEN BEGRIP IN RIJWIELEN!

OOK VOOR UW 
2E HANDS FIETS EN

REPARATIES 
VAN RIJWIELEN 

HET JUISTE ADRES! 

OOK VOOR 

UW FIETSPLAN ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR! DUS DEZELFDE DAG NOG FIETSEN!

Kortingen tot de halve prijs

E-bike

E-bike

DIVERSE WINKEL/DEMO E-BIKES
SPARTA - BATAVUS - GIANT
LAATSTE MODELLEN TOT DE HALVE PRIJS!!

OP=OP!

MEGA OPRUIMING KINDERFIETSEN OP=OP!

12" vanaf 69,- • 16" vanaf 79,- • 18" vanaf 99,- • 20" vanaf 119,- 
24" vanaf 129,- • 26" vanaf 149,-   Zeer grote sortering

2 VOOR DE PRIJS VAN 1NISHIKI 
MASTER CITY 8P

Kijk voor meer info en alle aanbiedingen op: www.dirkblok.nl

GAZELLE MISS 
GRACE 3 VERSN.

Normaal: 699,-      INRUIL : 200,-  NU: 499,-

200 GOEDKOPER!

Modieuze transportfiets, 
3 versn. Nexus, handremmen,
met voordrager

DUTCH 
CLASSIC 
TRANSPORT

Normaal: 399,-      INRUIL : 150,-  NU: 249,-

150 GOEDKOPER!

voor- en achterdrager, dichte 
kettingkast, anti-lek banden

OP=OP!

OP=OP!

E-bike

E-bike

ZEER GESCHIKT 
VOOR OA 

IN CAMPER EN 
OP DE CAMPING

OP=OP!

E-bike

E-bike

E-bike

CORTINA DE IDEÁLE TRANSPORT-
FIETS MET 7 VERSNELLINGEN!

1/2 PRIJS

OP=OP!

TOT DE 
1/2 PRIJS

OP=OP!
ATB / CROSSBIKES
29ER / FITNESSBIKES

1/2 PRIJS!

Slapen onder de sterren in het
Nationale Park De Hoge Veluwe

HOENDERLOO - Deze zomer organiseert 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe spe-
ciale nachtsafari’s. Wild spotten, slapen 
onder de sterren en ‘s ochtends samen met 
het Park ontwaken, dát is de nachtsafari. 
Boswachter Henk Ruseler leidt de deelne-
mers naar de mooiste plekken van het Park. 
Er zijn safari’s voor volwassenen en safari’s 
voor kinderen. Beide evenementen vinden 
plaats van 18.00 uur ’s avonds tot 10.00 
uur de volgende dag.

“Een nacht op De Hoge Veluwe is te mooi 
om te slapen”, vertelt boswachter Henk 
Ruseler. Tijdens de nachtsafari ontdekken de 

deelnemers het Park op momenten waarop 
dit normaal niet mogelijk is: in de nachtelijke 
uren en bij de eerste zonnestralen. De safari 
begint met een wandeling naar het kamp, 
ergens diep in het Park, gevolgd door een 
nachtelijke tocht door de bossen. Na een 
paar drankjes bij een knapperend vuur 
wordt er overnacht onder de sterrenhemel 
of in tenten. “Soms hoor je het gewroet 
van wilde zwijnen rond het kamp”, aldus 
Ruseler. “Maar je kunt ook zomaar gewekt 
worden door de bosuil.” Na een korte nacht 
staan de deelnemers samen met de dieren 
van het Park op en maken ze nog voor de 
eerste zonnestralen een ochtendwandeling. 
De nachtsafari’s vinden plaats op vrijdag 11 
juli en vrijdag 8 augustus.

Voor kinderen van 8 tot en met 11 jaar is 
er de speciale Kindersafari, die ongeveer 
dezelfde inhoud heeft als de Nachtsafari. De 
kinderen gaan op ontdekkingstocht samen 
met Ruseler, die de kinderen alles over het 
bos en zijn bewoners leert. Samen ervaren 
ze hoe het Park er in het donker uitziet. Ook 
is er tijd om verhalen te delen bij het kamp-
vuur. Er wordt geslapen in tenten of in de 
buitenlucht op een speciaal ingericht kamp 
in het Park. Ouders of verzorgers kunnen 
eventueel in het Park overnachten op de 
natuurcamping, nabij Ingang Hoenderloo.
Reserveren voor deze safari’s is noodzakelijk 
en kan online via www.hogeveluwe.nl

De natuur in volle bloei
APELDOORN - Planten staan volop in bloei, er zit frisgroen blad aan de bomen, de vogels 
fluiten. Tijd voor een frisse neus! De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen 
organiseert daarom op woensdag 9 juli een kinderwandeling door het Orderbos. 

Tijdens de wandeling vertelt de boswachter 
allerlei leuke weetjes over de planten en 
dieren in het Orderbos en kunnen de kin-
deren zich uitleven tijdens een aantal leuke 
en leerzame opdrachten. 

De minimum leeftijd is 8 jaar. Start: 14.00 
uur bij de voormalige Politieacademie, 
Kleiberg 15, Apeldoorn. Duur: circa. 2 uur. 
Reserveren is niet nodig. Voor meer infor-
matie: www.glk.nl

Vrije golfer? 

Laat je registreren bij WHC De Scherpenbergh en profi teer van de voordelen!

Een jaarlijkse contributi e van € 95 en eenmalig inschrijfgeld van € 40 met deze faciliteiten:
•  NGF en handicap registrati e, inclusief verzekering en golfj ournaal.
•  Korti ngen tot 30% op de greenfee prijzen van Golf- en Businessclub De Scherpenbergh.
•  Kosteloos gebruik van de oefenfaciliteiten van Golf- en Businessclub De Scherpenbergh.
•  Deelname aan leuke wedstrijden die maandelijks worden georganiseerd.
•  De mogelijkheid om deel te nemen aan het lesaanbod van Golfschool Apeldoorn.

Nog geen golfer? 

Voor € 390 in drie maanden (€ 130 per maand) baanpermissie en handicap 54 met:
•  Een eigen golfuitrusti ng bestaande uit: een houten 3, 5 ijzers, een putt er en een golft as. 

(Deelnemers met een eigen uitrusti ng betalen € 285 of (€ 95 per maand)
•  10 wekelijkse groepsgolfl essen met max. 6 personen van anderhalf uur inclusief baanlessen.
•  Golfregelcursus van twee avonden inclusief boeken en baanpermissie examens.
•  Alleen mogelijk met aansluitend lidmaatschap van WHC De Scherpenbergh (hierboven).

Voor vragen en aanmeldingen?
Golf@scherpenbergh.nl, 055 5051262, www.whcdescherpenbergh.nl

Golf-en Business Club De Scherpenbergh
Albaweg 43, 7364 CB Lieren T. 055-5051262

WHC
DE SCHERPENBERGH

 50% KORTING
op diverse modellen en kleuren van:

BEARDESIGN - BERBA - BULAGGI - CASTELIJN&BEERENS

EASTPAK - KIPLING - OILILY - SAMSONITE

Lapoche lederwaren - Raadhuisplein 2 b - 7311 LK Apeldoorn

055-5787945 - www.lapoche.nl - info@lapoche.nl

kom in de winkel of kijk op de webshop

Lapoche

OPRUIMING BIJ LAPOCHE!!!



DZ 22  A 26WOENSDAG 2 JULI 2014

Zesde editie Summerloverz 

APELDOORN - Partymood? Check. Zon? Check. Line-up? Check. Zondag 6 juli opent 
Apeldoorn wederom haar feestsluizen voor Summerloverz. Deze zesde editie in Apeldoorn 
wordt een fijn feestje, want de line-up is ready to rumble. Alle draaimeesters zijn inmid-
dels al bekend gemaakt, tijd voor een time-table! 

Om stipt 14.00 uur opent Summerloverz al 
weer voor de zesde keer de feestpoorten 
voor alle festivalgangers! Net als voor-
gaande edities van Summerloverz is de 
entree gratis en toegankelijk voor alle fes-
tivalfanaten van 18 jaar en ouder. Maar er 
geldt wel, vol = vol, dus wil je zeker zijn van 
een festivalplek op het Marktplein dan kun 
je alvast een Guarantee Ticket aanschaffen 
voor �10,00 via *www.summerloverz.nl (bij 
dit ticket krijg je vier consumptiemunten + 
een Guarantee-bandje). Zoals de naam van 
dit ticket al doet vermoeden ben je met dit 
ticket verzekerd van een feestplekje, ook 
al staat het Marktplein helemaal vol! Niet 
geheel onbelangrijk: de line-up. Want ook 
deze editie van Summerloverz heeft de 
organisatie weer een flinke kluit aan dj’s 
voor je opgetrommeld om er een fantas-
tische dag van te maken. De time-table 
ziet er als volgt uit: 14.00 tot 14.30 uur: 
Stino, 14.30 tot 15.30 uur: DJ Larz, 15.30 
tot 17.00 uur: Roogb2b Erick-E, 17.00 tot 
18.00 uur: Sick Individuals, 18.00 tot 19.30 
uur: Mightyfools ft. MC Specs, 19.30 uur 

tot 20.30 uur: Billy de Kit, 20.30 tot 22.00 
uur: Julian Jordan.  Hosted by MC Yanto.

Julian Jorden
De laatste jaren kijken we er bijna niet 
meer van op als talentvolle producers/DJ’s 
op zeer jonge leeftijd al erkend worden en 
doorbreken. Tenzij je Julian Jordan heet 
en al voor de nodige opschudding hebt 
gezorgd. Vorig jaar sprak Mysteryland hem 
al over zijn spraakmakende doorbraak, maar 
daar heeft niemand het nu meer over. Julian 
Jordan, heeft zichzelf bewezen en is vol gas 
onderweg om de volgende wereldster te 
worden die de Nederlandse eer hoog houdt. 
De organisatie van Summerloverz is dan 
ook bijzonder trots om de Apeldoorner op 
Summerloverz, in zijn eigen ‘Hometown’ te 
mogen ontvangen!

Ticket informatie
Summerloverz is gratis toegankelijk, maar 
er geldt: vol is vol! Dus: Wil je meer weten? 
Filmpjes bekijken? Of guarantee-tickets 
bestellen? Check www.summerloverz.nl.

BEELDHOUWCURSUSSEN

ATELIER DE VERBEELDING

Hanna Visser -  beeldend coach & kunstenaar

Het Wildezand 10  -  Wilp

www.hanna-visser.nl  -  atelierdeverbeelding@kpnmail.nl

We hebben 26 juli a.s. 

nog enkele plaatsen vrij!

Schrijf nu in!

Bronbemaling
      Beregeningen
             Waterbehandeling

www.beregenen.nl - www.deltaline.nl
mob: 06 - 10 222 933

DE VOORDELIGSTE

VAN NEDERLAND

BADKAMERS, TEGELS, SANITAIR

055-7600032

Sleutelbloemstraat 10-12 

     7322 AC Apeldoorn

info@TNSapeldoorn.nl

www.TNSapeldoorn.nl

broekhuisgroep.nl

 Broekhuis Apeldoorn
Laan van Malkenschoten 85
7333 NP Apeldoorn
(T) 055 - 538 05 00

DE STERRENSERVICE VAN 
BROEKHUIS APELDOORN

Iedere klant is voor ons een ster. Heeft u 

een ster in uw voorruit, dan repareren wij 

deze gratis voor u. Het maakt niet uit welk 

merk u rijdt, edereen is van harte welkom. 

Neem wel even uw groene kaart mee.

Graag tot ziens bij 

Broekhuis Opel en Chevrolet Apeldoorn!

LAAT GRATIS EEN STER 
IN UW VOORRUIT 
REPAREREN!!!

VOOR ALLE MERKEN DUS VOOR IEDEREEN!

Deze actie is geldig in de maanden juli en augustus 2014



RUBRIEKS ADVERTENTIES 

   excl. BTW  incl. BTW
1 - 10 woorden   € 11,89  € 14,40
11 - 20 woorden   € 15,66  € 18,95
21 - 30 woorden   € 20,40  € 24,70
31 - 40 woorden   € 26,10  € 31,60

Ieder woord meer     € 0,78
3Hoekjes groot gezet over 1 of 2 kolom per mm   € 1,00
Bewijsnummer op aanvraag    € 2,50
Brieven onder nummer     € 3,50

Betaling: contant of automatische incasso

Tarieven 2014

 excl. BTW  incl. BTW excl. BTW  incl. BTW excl. BTW  incl. BTW excl. BTW  incl. BTW excl. BTW  incl. BTW excl. BTW  incl. BTW

HOEKJES3

DOE-HET-ZELF

WWW.DESTEENBOER.NL
bakstenen vanaf €230/1000st

1ste soort! 
incl. vracht incl. BTW!

Sprongstraat 3, Zutphen
tel.06-51660211

info@desteenboer.nl
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Naam: ............................................................

Adres: .............................................................

Postcode: ........................................................

Tel.: ................................................................

Leeftijd: ..........................................................

SNOEI OP JUIST 
MOMENT 
Het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ 

had decennia geleden in ‘Weer of 

geen Weer’ een voorloper. In dat 

programma was ‘Wat leeft en groeit 

en ons altijd weer boeit’ een populaire 

rubriek. Wat leeft en groeit moet ech-

ter op tijd ook worden gesnoeid en 

het moment daarvoor is nogal vaag. 

De adviezen verschillen van voor de 

groeiperiode tot na de groeiperiode, 

dus bijna het hele jaar.

Kies daarom je eigen snoeimoment 

en laat je boeien door wat om je heen 

leeft en groeit. 

Het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ 

had decennia geleden in ‘Weer of 

geen Weer’ een voorloper. In dat 

programma was ‘Wat leeft en groeit 

en ons altijd weer boeit’ een populaire 

rubriek. Wat leeft en groeit moet ech-

ter op tijd ook worden gesnoeid en 

het moment daarvoor is nogal vaag. 

De adviezen verschillen van voor de 

groeiperiode tot na de groeiperiode, 

dus bijna het hele jaar.

Kies daarom je eigen snoeimoment 

en laat je boeien door wat om je heen 

leeft en groeit. 
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NEen man komt bij de dokter. Hij legt een briefje 

op tafel met daarop de tekst ‘Ik kan niet praten’. 
“Oké”, zegt de dokter, “leg je hand maar op 
de tafel.” De man legt zijn hand op tafel en de 
dokter slaat keihard met een hamer op de duim 
van de man. “Aaaaaah!”, roept de man en trekt 
gauw zijn hand terug. De dokter legt de hamer 
weer weg en zegt: “Kom volgende week maar 
terug, dan oefenen we de letter B!” 

Ingezonden door Kimberley Wissink uit 
Apeldoorn die van de Stedendriehoek vijf 
euro ontvangt.

NIEUWSBLAD STEDENDRIEHOEK
Postbus 638 - 7300 AP in Apeldoorn 
o.v.v van je bank-  of girorekening of mail 
deze naar: redactie@stedendriehoek.net

Een man komt bij de dokter. Hij legt een briefje 
op tafel met daarop de tekst ‘Ik kan niet praten’. 

BAK v/d WEEK

ANTWOORDEN OP WWW.STEDENDRIEHOEK.NET
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HOEKJES
RUBRIEKS ADVERTENTIES3

GEEF UW DRIEHOEKJE 
NU OP VIA

STEDENDRIEHOEK.NET

Onze recreati ekrant 
GRATIS verkrijgbaar 
op vele campings en 

recreati eaccomodati es
in de Stedendriehoek!

KIJK 

UIT!
VOOR DE KIJK UIT

UITGEVERIJ

KLEUR EN MAAK KANS 
OP 2 KAARTJES 
VOOR DE 
BIOSCOOP

Opsturen naar: 
Uitgeverij Stedendriehoek 
Asselsestraat 140, 
7311 ET Apeldoorn
Je kunt deze tekening 
ook downloaden via
 www.stedendriehoek.net

Winnaars krijgen 
automatisch bericht

  
Gratis je autowassen?

66-XD-TX

71-FG-FK

Alleen geldig bij Shell Kanaal Noord en tot en met volgende week zondag.

Is één van deze kentekens van jou?
Knip dan de advertentie uit, neem hem mee, rij met de auto

met dit kenteken naar het Shell station aan Kanaal Noord 360
en neem het gratis wasprogramma in ontvangst.

De Elektro Witgoed Outlet biedt u ruime keuze in A-merken. 

Nieuw, jong gebruikt, demo’s en licht beschadigde 

showroommodellen. 

Alles met laagste prijs garantie, dus nergens goedkoper! 

WWW.ELEKTROWITGOED.NL

DE ROTSTUIN 22, 7325 GC APELDOORN. TEL. 055-301 6266

BOSCH WASAUTOMATEN en DROGERS va € 149,-
AMERIKAANSE KOELKASTEN va € 599,- 

SNUFFELMARKTEN 

INNHOLLAND EVENTS
29 juni BENNEKOM 
Kasteel Hoekelum

  2 juli OOSTERBEEK 
Raadhuisplein 
6 juli ARNHEM 

Event-terrein Papendal
 20 juli TIEL Waalkade 

(kofferbakmarkt) 
27 juli APELDOORN 

Mheenpark Vrij entree!
 (kofferbakmarkt) 

Info: 033-2600102

VRIJ 

ENTREE

VRIJ 

ENTREEDe Nieuwe Aanleg
organiseert 5 juli 

DANSAVOND m.m.v. 

Upside Down
Aanvang 20.00 uur.

Zaal open: 19.30 uur.
Entree € 7,50 

incl. kop koffie/thee 
Info: 0575-431296 
Scheggertdijk 10, 
7218 NA  ALMEN

GRATIS

PAKKET

299.-

149.-

689.-

6 JULI KOOPZONDAG &

GOUD & ZILVER

GEVRAAGD:
Oud goud en zilver, bijv.

sieraden, munten, bestek.
Ook kleine hoeveelheden.

Bel 06-58948242
Sanne Edelmetaal voor taxatie, 

ik kom ook bij u aan huis.
Kontant de beste prijs!.

 

HUISHOUDELIJK
PERSONEEL

Huishoudelijke hulp nodig? 
06-31912795 

www.hulpstudent.nl
 

MEDEDELINGEN 
EN OPROEPEN

GESPECIALISEERD IN 
WONINGONTRUIMING
en kleine verhuizingen

zie www.woningontruiming-
oosterkamp.nl 

Tel. 06-21233288
 

SCHILDERWERK

VAKBEKWAME 

SCHILDER / BEHANGER 

BIEDT ZICH AAN!
Vakwerk en altijd de laagste 

prijs. Vrijbl. prijsopgave.
F. Visser 06-22459707

TUINONDERHOUD

Van Geel Hoveniers
Tuinaanleg, Tuinonderhoud 

& Bestratingen.
Tel. 06 - 51612615 

HOVENIER VAN DE HORST

Voor al uw 

TUINONDERHOUD, 

AANLEG EN BESTRATING

06-51591587

www.hoveniervdhorst.nl

KONTAKTEN

Volslanke d-cup

EROTISCHE 
VERPLEEGSTER 
ontvangt privé voor diverse 

soorten massages vanaf €50,- 
Op afspraak v.a. 09.00 uur 

Ma. t/m za. Tel. 06-26272091.

“De Robijn”
1e Wormenseweg 62

Apeldoorn. Tel. 055-5333744. 
De goedkoopste erotische 

tijdschriften, video’s en dvd’s 
tegen zeer scherpe prijzen 
in nieuw en 2e hands. Elke 

week speciale aanbiedingen. 
Openingstijden: Ma. tot 16.00 
uur. Di. t/m vrij. 10.00-21.00 

uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur. 
Woensdag van 13.00-21.00 uur.

VRAAG & AANBOD

GEVRAAGD: 

OUDIJZER,WITGOED,

ACCU’S EN METALEN
wij komen het graag halen 

kleine verg. mogelijk 
Tel:06-14101933

VACATURES

Leuk THUISWERK tot € 2500,-!
Inpakken snoep, stickeren.

Info: 0909-400.6000 (90cpm).
 

DIVERSEN

WONING ONTRUIMEN?
Tel.: 06-52463778

www.hmsboedelontruiming.nl

WONING
ONTRUIMING
2e Hands goederen 
(woning)ontruiming 

(senioren)verhuizingen
Oplevering pand

Klus-/sauswerkzaamheden
Dorpsstraat 26A Diepenveen
Winkel zaterdags geopend
06-42018037 www.kawin.nl

 

HUWELIJK
EN KENNISMAKING

St. Stap organiseert 
 a.s. zondag 6 juli 

dansen met  

LIVE MUZIEK
in de Nieuwe Zweep te 

Klarenbeek. Zaal open vanaf 
19.30 uur. www.stapswingt.nl

Tel.: 06-51157422
  

CURSUSSEN

CURSUS BOETSEREN + 

BEELDHOUWEN. 

WORKSHOPS SPEKSTEEN
www.barbsgallery.com

  

VRAAG & AANBOD

GEVRAAGD: 
OUDIJZER,WITGOED,
ACCU’S EN METALEN

wij komen het graag halen 
kleine verg. mogelijk 

Tel:06-14101933



Stadhoudersmolenweg 196

wassinktuinmeubelen.nl

tuinmeubelen

Hoge Kortingen!
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