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ZOMERPAKKET FEELGOODROMANS
Geniet deze zomer van dit eigentijdse en romantische feelgoodpakket.

Droom heerlijk weg bij sprankelende, scherpzinnige en vermakelijke verhalen.

Deze romans zijn perfect voor een luie zomerdag, want als u eenmaal begint

kunt u ze moeilijk wegleggen!

Dit pakket bestaat uit de

volgende romans:

Hou je mond - Sophie Kinsella

Zwaar verliefd - Chantal van Gastel

Ik krijg je wel - Sophie Kinsella

Het hart van een vrouw - Cathy Kelly

Deze romans zijn perfect voor een luie zomerdag, want als u  eenmaal begint 

elders 39,95

lezersprijs

29,99

Nu
4 boeken

voor de prijs
van 3

20%KRANTENKORTING

Actie geldig t/m zaterdag 29 augustus 2015, exclusief bij Bruna.

Koop je favoriete krant nu met 20% korting! 
Scan deze kortingspas in de Bruna winkel en ontvang 
direct je korting KORTINGSPAS

✁

* Deze actie loopt van 22 juni t/m 29 augustus 2015

Volg fietstocht Mirre

Mirre is onlangs in Radio 
Kootwijk begonnen aan 
haar fietstocht van 5.000 
kilometer door de Gelderse 
streken. In 100 dagen rijdt 
ze door de Veluwe, regio 
Arnhem Nijmegen, Rivie-
renland en de Achterhoek. 
Ze bezoekt evenementen, 
maakt kennis met de in-
woners van Gelderland en 
slaapt iedere dag op een an-
dere plek. 

Radio KootwijK - Mirre fietst 
iedere dag ongeveer 50 kilo-
meter. 
Op 5000kmgeldersestreken.
nl is de route per dag te be-
kijken en wordt getoond 
waar ze zich op dat moment  

bevindt. Via de website en 
via social media (#5000km-
gld) kan iedereen haar een 
tip geven en haar ervaringen 
volgen. Iedere dag plaatst 
Mirre een blog over wat ze 
die dag heeft meegemaakt. 
Tevens kan er diverse keren 
per dag worden meegekeken 
naar haar avonturen via een 
livestream vanaf haar fiets.
Op een zonovergoten och-
tend is ze gestart vanaf Ra-
dio Kootwijk. Het startschot 
had plaats onder een ballo-
nenboog waar Mirre werd 
uitgezwaaid door toeristi-
sche ondernemers. Op de 
eerste paar kilometers van 
de fietstocht reden ze met 
haar mee om haar succes te 

wensen.
Vanaf mei kon iedere fiets-
liefhebber uit Nederland 
solliciteren op ‘de beste 
vakantiebaan van Neder-
land’. Bijna 20.000 mensen 
bezochten de inschrijvings-
website van wie er 900 
daadwerkelijk solliciteer-
den. Na een selectiedag op 
de Posbank met de top 12 
kwam Mirre (28, Gronin-
gen) als winnaar uit de bus. 
,,Heel cool, oh wow! Cool! 
Ik heb echt zoveel zin in om 
de komende maanden in 
de Gelderse streken te gaan 
fietsen. Echt heel erg leuk”, 
reageerde Mirre, nadat aan 
haar bekend was gemaakt 
dat ze was uitverkoren.

Mirre start vanaf Radio Kootwijk, uitgezwaaid door toeristische ondernemers.
 Foto: pr

openingstijden 
‘kLeef in zomer
apeLdooRn - Stichting 
‘kLeef aan de Vossel-
manstraat is in de zomer-
vakantie (13 juli tot en met 
21 augustus) van maandag 
tot en met vrijdag open 
van 9.30 tot 13 uur. Koffie 
en thee staan klaar voor 
iedereen die direct of 
indirect met kanker te ma-
ken heeft. Bij mooi weer 
ontvangen de gastheren en 
gastvrouwen bezoekers op 
het terras. 

www.stichtingkleef.nl

directeur Bais  
weg bij Markant
apeLdooRn - Markant-di-
recteur Coen Bais vertrekt 
per 1 september naar Oss 
en wordt daar directeur-
bestuurder van Theater 
De Lievekamp. Bais: 
,,Het is een zeer bewuste 
keuze, dit theater van deze 
omvang. Ik keer hiermee 
terug naar mijn roots, 
de podiumkunsten.” Er 
wordt zo spoedig mogelijk 
een sollicitatieprocedure 
gestart. Maria van Hat-
tum, Voorzitter Raad van 
Toezicht, betreurt het 
vertrek van Bais. ,,Maar 
we hebben begrip voor 
zijn persoonlijke afwe-
ging, en ook een onver-
minderd vertrouwen in 
de toekomst. Wij worden 
gezien als een betrouw-
bare partner. De financiën 
zijn op orde en de cur-



sisten voor het overgrote 
deel blij en tevreden. Ik 
ben er van overtuigd dat 
wij voor deze vacature 
goede kandidaten zullen 
ontmoeten.”

woensdaggroep 
speciale kinderen
apeLdooRn - Na de 
zomervakantie gaat bij 
Ambulante Zorg op Maat 
de woensdagmiddaggroep 
van start, bedoeld voor 
kinderen (4-12 jaar) die 
speciale aandacht nodig 
hebben vanwege een 
stoornis in het autistisch 
spectrum of AD(H)D. 
Ze lunnen terecht in het 
schoollokaal aan de Bos-
weg. ,,Hier zijn zij samen 
met leeftijdsgenoten met 
dezelfde problematiek. 
Kinderen met een stoor-
nis op dit gebied vinden 
het vaak moeilijk om 
aansluiting te vinden 
in de reguliere sport- en 
spelclubjes. Zij vallen 
vaak tussen wal en schip 
en kunnen nergens te-
recht. Bij ons worden deze 
kinderen begeleid door 
ervaren mensen. Doel 
van de woensdagmiddag-
groep is het aanleren van 
praktische-, sociale- en 
communicatieve vaardig-
heden. De kinderen leren 
met elkaar samen te wer-
ken. Een ander belangrijk 
punt is het vergroten van 
de zelfredzaamheid en 
het zelfvertrouwen”, aldus 
een woordvoerder.
www.ambulantezorgopmaat.nl

KORT NIEUWSZorgdiensten 
door Zorgmensen
apeLdooRn - De zorgdiensten 
van de Woonmensen zijn 
sinds kort ondergebracht in 
een aparte, in zorg gespe-
cialiseerde organisatie: De 
Zorgmensen. Hierop kun-
nen mensen in Apeldoorn-
Zuid, Zuidbroek of Kerscho-
ten een beroep doen. ,,Voor 
de meeste mensen kunnen 
de Zorgmensen in de ei-
gen wijk wel een passende 
oplossing vinden, van een 
zorgappartement waarin je 
ook op latere leeftijd zelf-
standig kunt blijven wonen 
tot een kleinschalige woon-
vorm die prettig is voor de-
menterende ouderen”, aldus 
een woordvoerder.
Alléén in de buurt van de 
eigen zorgcentra leveren de 
Zorgmensen ook thuiszorg. 
Deze zorgcentra zijn Sainte 
Marie in Zuid, het Kristal in 
Zuidbroek en de Groene Ho-
ven in Kerschoten. ,,Dit is 
een bewuste keuze, want zo 
wordt er geen zorggeld ver-
spild aan reistijd en is hulp 
altijd dichtbij”, meldt de 
woordvoerder. ,,Voor men-
sen die thuiszorg ontvangen 
heeft dit nog een belangrijk 
voordeel. Zij kunnen zo 
nodig thuis gebruikmaken 
van specialistische hulp die 
gewoonlijk alleen beschik-
baar is in zorgcentra: ver-
pleegkundigen die gespeci-
aliseerd zijn in onder meer 
diabetes, wondverzorging, 
dementie en terminale zorg 
en een 24-uursdienst voor 
complexe verpleegkundige 
handelingen. Ze hoeven 
daardoor minder vaak naar 
het ziekenhuis.”
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