 www.apeldoornsstadsblad.nl
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JAARWISSELING
HOND EN KAT

ENERGIE UIT
BIOGAS OMHOOG

Hoe maak je je huisdieren
vuurwerkbestendig? Nicky
Gootjes geeft tips.

,,Poep en plas zijn het nieuwe
goud”, aldus dijkgraaf Tanja
Klip.

»2

KLIK & WIN ACTIE

Jonas Jonasson
ook in dit boek
weer op z’n best

»6

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Nieuw multifunctioneel centrum

Kerk aan
Kayersdijk
Een middelgroot multifunctioneel centrum verrijst
op een braakliggend terrein op de hoek Kayersdijk/
Condorweg. Hoofdgebruiker wordt de eigentijdse kerk
De Basis. Wethouder Cziesso denkt dat het nieuwe
bedrijfsverzamelgebouw een positieve impuls heeft
op de herontwikkeling van de kop van de Kayersdijk.
APELDOORN - De Basis huurt

het complex voorlopig voor
een periode van 10 jaar. De
kerk moet de huidige tijdelijke huisvesting in één
van de voormalige Philipsgebouwen aan de Oude
Apeldoornseweg
binnen
afzienbare tijd verlaten. Het
hart van het nieuwe gebouw
wordt een grote zaal met de

‘POSITIEVE IMPULS OP
HERONTWIKKELING
KOP VAN KAYERSDIJK’
modernste technische faciliteiten en akoestische voorzieningen die plaats biedt
aan ruim 500 personen. In
deze zaal worden de kerkdiensten op zondagmorgen
gehouden. Aan de zijde van
de Kayersdijk komt een grote glazen foyer waar de bezoekers worden ontvangen.

Aan de kant van de Condorweg komen zes grote lokalen die De Basis op zondag
voor het kinderprogramma
gaat gebruiken. Voorganger
Peter van der Weerd: ,,We
zijn ontzettend blij dat wij
deze stap kunnen zetten om
door te kunnen groeien. We
willen een kerk zijn voor
mensen uit Apeldoorn en
omgeving en brengen een
boodschap vol vreugde en
hoop ook voor rand- en buitenkerkelijken, midden in
Apeldoorn maar ook goed
bereikbaar voor mensen uit
de omgeving.”
De start van de bouw is voorzien in het tweede kwartaal
van 2014. De Basis denkt de
locatie in december 2014 in
gebruik te kunnen nemen.
De omwonenden zijn inmiddels uitgenodigd voor een
bewonersavond op maandag
13 januari om 20 uur in het
nabijgelegen ROC Aventus.

Hornbach naar Apeldoorn
- Bouwmarkt
en tuincentrum Hornbach
komt naar Apeldoorn. Het
bedrijf vestigt zich op de
hoek Oost-Veluweweg/Laan
van de Leeuw in Apeldoorn-Noord. Ruim 4 hectare braakliggend terrein,
dat ook bekend staat als

APELDOORN

de Kameleonlocatie, heeft
de gemeente verkocht aan
Hornbach. Eindelijk positief
nieuws na alle grondellende
van de afgelopen jaren. Het
college van Apeldoorn is
dan ook blij.
Lees verder op pagina 13

Leren schermen als Zorro
Altijd al willen leren schermen zoals Zorro of de drie musketiers? De Apeldoornse schermvereniging Surtout begint op 15
januari met een cursus toneelschermen van tien lessen. Iedereen vanaf 12 jaar kan meedoen op woensdagen van 21.30 tot 22.30
uur aan de Gentiaanstraat 804. Ervaring is niet nodig. Een goed gevulde portemonnee wél: de cursus kost 99 euro. Aanmelden
kan bij G. Dérop: 06-22449048 of georges.derop@xs4all.nl.
Foto: pr

Klup nationaal
biljartkampioen

Apeldoorn Zingt toch nog

Meer mensen
uit de bijstand

VELDHOVEN - De Klup uit

APELDOORN - Het korenfestival Apeldoorn Zingt heeft
toch in 2014 plaats. Op
koopzondag 1 juni om precies te zijn. ,,Dankzij financiële ondersteuning van de
organisatie van 200 jaar Koninkrijk”, geeft een woordvoerder aan. ,,Eigenlijk hadden we het bijltje er al bij
neergegooid, maar nu gloort
er weer hoop. De sponsoren
moesten het dit jaar al af laten weten doordat ook daar
de recessie heeft toegeslagen, en alleen met de subsidie van de gemeente is een
verantwoord festival niet
te organiseren. We rekenen
voor 2014 wel weer op gemeentelijke ondersteuning,
want anders zal het alsnog
erg moeilijk worden, maar
we gaan ervoor.”
Op een zevental podia kunnen de koren zich weer
presenteren aan het publiek. ,,Natuurlijk staat het

APELDOORN - Tussen april en
september hebben 135 bijstandsgerechtigden in Apeldoorn meegedaan aan het
trainingsprogramma Direct
Actief. Ruim 40% van de
deelnemers stroomt binnen
vier weken uit naar parttime
of fulltime werk, zo blijkt uit
een evaluatie. Voorheen lag
het totale uitstroompercentage van bijstand naar werk
gemiddeld op 10% per jaar.

Apeldoorn is in Veldhoven
Nederlands kampioen biljarten geworden. Het volkslied
klonk voor Hans van de Pol,
Marcel Snel, Rein Krediet,
Patrick Kroes en Niels Teeseling. Harry Teunissen begeleidde het vijftal dat twee
dagen lang wedstrijden afwerkte tegen biljartclubs uit
het hele land.

Gemeentenieuws
Zie pagina 15 in deze krant
Bezorgklachten?
www.deweekkrant.nl/
verspreidklachten

Bel 0900 - 42 45 726

Open avond

hoofdpodium weer op het
Raadhuisplein, waar ook
aan het eind van de middag
de gebruikelijke samenzang
zal plaatsvinden”, aldus de
zegsman. De andere locaties
zijn: muziektent (Oranjepark), Onze Lieve Vrouwekerk, Doopsgezinde kerk,
Oranjerie, de Klup (Mariastraat) en de theaterzaal van
Gigant.
Momenteel hebben zich 27
koren aangemeld, maar er is
plaats voor 40 koren, zo legt
de pr-man uit. Aanmelden:
info@apeldoornzingt.nl.



jubileumactie!

www.apeldoornzingt.nl

DIRK BLOK
BESTAAT 45 JAAR!
WIN UW
AANKOOPBEDRAG
TERUG!!

www.markantapeldoorn.nl

Oudhollandsche ijspret

Dirk blok rijwielhandel geeft de komende
weken iemand het aankoopbedrag van een
in die week gekochte nieuwe fiets terug!
Meer info: kijk op www.dirkblok.nl
HOOFDSTRAAT 55 APELDOORN
(bij MacDonalds Centrum)

Uw oude foto’s
weer als nieuw

wo. 8 januari

18.30 - 21.00 uur

TELEFOON 055-5212977

MELD U AAN: WWW.WINDESHEIM.NL/OPENAVOND

Kom naar de open avond en kies een praktijkgerichte
opleiding die bij uw loopbaan past

Lees verder op pagina 4

30 november 2013 t/m 12 januari 2014
www.openluchtmuseum.nl

Kunst en cultuur in
de vrije tijd, op school
en op het werk!
BEELDEND / DANS / DIGITAAL / MODE /
MUZIEK / SCHRIJVEN / THEATER

MARKTPLEIN 38 APELDOORN

www.fotohofma.nl

