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Beeldhouwster Monique Nuwenhof exposeert in december in
centrum van Bathmen
Door Evert van de Weg.
BATHMEN - In de maand december houdt de Bathmense Monique Nuwenhof een expositie van
haar beeldhouwwerk in haar
woonplaats. Het karakteristieke
pand aan de Schoolstraat 5 (waar
tot voor kort de Wereldwinkel
zat) wordt het decor voor haar
expositie. De fotografen van
Atelier Schoolstraat, die het
pand tijdelijk in gebruik hebben,
stellen de ruimtes de hele maand
december ter beschikking voor
de expositie van Monique.
Monique is al heel lang bezig met
beelden en beeldhouwen. Monique:
"Als kind was ik al gefascineerd
door de indrukwekkende marmergroeven van Carrara, waar ik jarenlang met mijn ouders kwam tijdens
de zomervakanties. Ook tijdens
mijn latere verblijf in Italië van
1988 tot 1994 raakte ik alleen nog
maar meer geïnspireerd door de

vele kunstwerken die ik met name
in Rome zag en allerlei mensen die
ik er ontmoette."
Een workshop beeldhouwen die
ze in 2004 als verjaardagscadeau
kreeg en een aantal cursussen
daarna wakkerden haar passie
voor beeldhouwen alleen nog maar
verder aan.
Monique: "Het resultaat waren
enkele tientallen merendeels abstracte beelden van marmer, albast,
speksteen en serpentijn, allemaal
met hun eigen verhaal. Beeldhouwen werkt voor mij heel ontspannend, ik kan er mijn creativiteit in
kwijt en het beeldhouwen maakt
m’n hoofd lekker leeg." Overigens,
op basis van haar kijk op kunst
maakte Monique de afgelopen jaren
deel uit van de Kunstmarktcommissie, deel van Bathmens Beeldende
Kunst Kring.
Monique heeft het plan opgevat
zich nog meer op het beeldhouwen
toe te leggen en daarom gaat ze

Een hardnekkig virus
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ook workshops geven. Monique:
"Ik wil mensen laten ervaren hoe
creatief, ontspannen en ook nog
gezellig ze bezig kunnen zijn tijdens dat beeldhouwen. De expositie is er dan ook voor bedoeld om
mensen kennis te laten maken met
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De expositie duurt de hele maand
december, is gratis te bezoeken en
begint op zondag 2 december om
15.00 uur. Daarna is de expositie is
elke woensdag, vrijdag en zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur geopend.
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mijn collectie beelden, maar zeker
ook om informatie te geven over de
workshops die ik ga geven."
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Sinds kort trekt er een hardnekkig virus deur het Battemse. De
Windbuule en de Rikkepeuiltjes
bint wier an het woord. Op verjeuirdagen, brulften en bie andere
geleagenheden, oaveral heur ie
hetzelfde, wat is de Battumse
revue wier onmeunig mooi. Ie
lacht oe iedere keer te pletter. Gen
wonder det de kaartjes as warme
breudjes oaver de teunbanke goat.
Ie mot er heel rap bie weazen,
anders moet ie weer twee joar
wachten op de volgende editie.
De Battumse revue, een begrip tut
veer in den umtrek, met ne heele
lange veurgeschiedenis. Noe bin
ik gen geschiedkundige, mar in
de joaren zestig van de veurige
eeuw zat ik al te kieken noar de
ABS revue, de veurloper van het
gebuuren van vandaage an de den
dag. De gimmestiek kwam nog op
met marsmuziek en de helden uut
die tied, Jan Leijenaar en Frits
Volkers, vergaapten zich, net as
wiej, an twei deerntjes in badpak
op het strand van Scheveningen.
In die tied zung Jan van Battum
al, ‘Aj’ boer bint heij’ neet völ te
vertellen.” Det is in al die joaren
niks veranderd, de spöllers wal en
het virus is alleene maar starker
geworden. Hef Marius de lach nog
an de konte hangen? Wie goat het
zeen. De kaarten bint binnen en
wie verheugt ons met oele op de
gebuurtenissen bie de Rikkepeultjes en de Windbuule. Maar neet
alleene doarumme, ook de zang,
dans en muziek bint in al die joaren met egreuit met de kwaliteit
van disse hechte groep spöllers en
medewarkers. In alle röste, eaven
weg uut de wereld van Trump,
scheetpertieën en narigheid,
gewoon lekker preuven van de
gebuurtenissen in de Steege in
Battum. De Battemse Revue mot
ie hebben ezeene, anders köj’ der
neet oaver met proaten.
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EXTRA voorstellingen:
- zondag 25 nov. (middag)
- vrijdag 30 november
- zaterdag 1 december
(uw laatste kans)
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battumse

REVUE

STOP
ARMOEDE IN

vanaf 3 november

NEDERLAND

kaarten:

www.battumserevue.nl
en
Cultuurhuus Braakhekke Bathmen

Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

.HUVWVKRZ
Uw bijdrage redt levens!
Maak uw bijdrage vandaag nog over op giro 103400
t.n.v. Veilig Verkeer Nederland o.v.v. gift.
Donateur worden of meer weten?
Bel (035) 524 88 00, mail info@vvn.nl of ga naar www.veiligverkeernederland.nl
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Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek
Luisteren naar het knagen is lastig en vraagt moed
BATHMEN-OKKENBROEK - Bijbelse Jona voelt aan
z’n water dat hij naar Nineve moet gaan om de
mensen te waarschuwen voor naderend onheil.
Toch loopt hij voor zijn intuïtie weg en verstopt
zich op een boot. Op zee begint het in hem te
stormen, omdat hij van binnen aanvoelt dat dit
niet de goede weg is. Hij waagt de sprong in het
diepe en ervaart hoe hij, in het symbool van de
walvis, gedragen wordt door een grote liefde die
hem op weg helpt.
Zelf ervaar ik ook bijna dagelijks deze worstelingen
tussen mijn intuïtie, die de weg wijst en mijn ontwijkgedrag. Als het ontwijkgedrag lang blijft duren,
begint het van binnen op den duur steeds meer te

stormen of knagen.
Luisteren naar het knagen is lastig en vraagt moed,
moed om de sprong in het diepe te wagen en erop
te vertrouwen dat mijn intuïtie de juiste weg wijst.
Uiteindelijk blijkt vaak achteraf dat de sprong meer
leven heeft gebracht, omdat het bestaan steeds meer
doods aanvoelt als we onze intuïtie maar blijven
ontwijken.
In de kerk staat God ook voor deze intuïtie. Zo is
God in ons de wegwijzer. Niet als boeman die zegt
dat ik schuld heb als ik nog niet de moed heb om te
springen, maar als liefdevolle steun en toeverlaat.
Zondag weer zo’n verhaal vol symbolen uit ons eigen
leven. Wel:kom!

Cinebat filmnieuws november
BATHMEN - Let op! Deze maand
is de filmavond op een woensdag
(i.v.m. de revue). In het kader
van de Sinterklaasactiviteiten in
Bathmen verzorgt Cinebat een
speciale filmvoorstelling in het
Cultuurhuus Braakhekke. Dan
zal namelijk de film ‘Sinterklaas
& Het Gouden Hoefijzer’ worden
vertoond.
In deze familiefilm (AL) is de
tienjarige Bloem is helemaal gek op
het paard van Sinterklaas. Wanneer ze na verschillende pogingen
Sinterklaas zo ver krijgt dat ze op
zijn paard mag rijden, gebeurt er
iets verschrikkelijks. Tijdens een
ritje buiten het kasteel het verliest
Amerigo zijn magische hoefijzer.
Het paard van Sinterklaas heeft
geen normale hoefijzers, maar
één gouden hoefijzer. Zonder dit
magische hoefijzer kan Amerigo
de daken niet op. Sinterklaas wil

zijn Pieten niet ongerust maken
en start samen met Bloem een
zoektocht. Zouden ze het hoefijzer
op tijd vinden of kan pakjesavond
dit jaar niet door gaan…
Arrangement ‘Eten en Film’
Voordat de film begint kun je
gebruik maken van het speciale

Sinterklaaskindermenu (patat met
frikandel of kroket). Hiervoor moet
je je wel van te voren opgeven,
maar wil je alleen naar de film, dan
is dat natuurlijk ook mogelijk.
Wanneer: woensdag 21 november.
Kindermenu met filmticket: € 7,50
(start eten 17.30 uur).
Filmticket: € 5,00.
Start film Sinterklaas & het gouden
hoefijzer; 18.15 uur.
Waar: Cinebat (Cultuurhuus Bathmen).
Kaarten zijn te koop bij het Infopunt Bathmen in het Cultuurhuus
Braakhekke op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
De kassa is ook telefonisch te
bereiken: 0570-540839
of via de website
www.cultuurhuusbraakhekke.nl
Om 20.30 uur start de avondfilm
Bankier van het Verzet
Bankier van het Verzet is het waargebeurde, onbekende verhaal van
Nederlands grootste verzetsheld.
De film vertelt het verhaal van
bankier Walraven van Hall (Barry
Atsma). Als Walraven in de Tweede
Wereldoorlog wordt gevraagd of hij
zijn financiële contacten voor het
verzet wil inzetten, aarzelt hij niet
lang. Samen met zijn broer, Gijs
van Hall (Jacob Derwig), bedenkt
hij een riskante constructie om
grote leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd kan
worden. Als ook dat niet genoeg
is bedenken de broers de grootste
bankfraude uit de Nederlandse
geschiedenis: tientallen miljoenen
guldens worden onder het oog van
de bezetters de Nederlandse Bank
uit gesluisd. Maar hoe grootschaliger de operatie wordt, hoe meer
mensen er vanaf weten. Iedere dag
neemt de kans toe dat iemand dat
ene foutje maakt dat een einde kan
maken aan de daden en het leven
van de bankier van het verzet.
Bankier van Het Verzet heeft vijf
Gouden Kalveren gewonnen: voor
beste film, beste acteur (Jacob
Derwig), beste vrouwelijke bijrol en
beste production design. Ook kregen ze de Gouden Kalf van het publiek.

enjoyboode

www.boode.nl

0570-542600

Dineren in het centrum van Bathmen
Geopend van dinsdag tot en met zaterdag

Trip to Trip & Fasten your
Seatbelts bij Boode
BATHMEN - Ging jij in de jaren
‘80 en ‘90 vaak naar Boode op
Zondag? Dan herinner je je
vast wel de twee topbands uit
die tijd: Trip to Trip en Fasten
your Seatbelts! Bekend om hun
stevige rockcovers en dance
classics behoorden ze tot de
absolute top van de toenmalige
coverbands van Nederland. Op
zaterdagavond 29 december gaat
Boode terug naar die tijd met
een uniek optreden van de Trip
to Trip/ Fasten your Seatbelts All
Star Band.
Deze band bestaat uit oud leden
van beide bands en staat onder
leiding van de gitarist Marcel de
Groot en Tessa Boomkamp. Verder
draait DJ Rob Wibbelink deze
avond ook de leukste hits uit die
tijd.

Dus beleef deze 'trip down memorylane' en kom nog één keer genieten van een avondje Boode zoals in
de 80’s en 90’s!
Deuren open: 21.00 uur - 02.00 uur
Info: Boode in Bathmen,
info@boode.nl of 0570-542600.
Kaarten in de voorverkoop: Brasserie van Boode € 15,00 per kaart
Online: https://boode.nl/uitgaan/
events/trip-to-trip-fasten-yourseatbelts/

Lezing door Jan Bornebroek: Boerenmagie
BATHMEN - Onder 'boerenmagie'
wordt alles verstaan waaraan
in het volksgeloof, de volkscultuur en de volksgeneeskunst
van oudsher op het platteland
van oostelijk Nederland een
magische, onheil afwerende en
genezende werking en kracht
werd toegeschreven.

wijsbaar. Gevel- en stiepeltekens,
stalramen, muurankers, oeleborden, heilsknopen, levensbomen,
hazelaar, lijsterbes en vlierstruik
om er maar een paar te noemen,
hadden oorspronkelijk allemaal een
magische waarde. Jan Bornebroek
is schrijver en historicus en kent
ze, als 'boerenmagicus', allemaal. In
zijn lezingen over boerenmagie laat
Vanaf de prehistorie tot in de 20ste hij zien dat gebruiken van vroeger
ook nu nog betekenis hebben.
eeuw werd het dagelijkse doen en
De afdelingsavond begint op maanlaten van de bewoners van deze
regio beïnvloed door bijgeloof. Zelfs dagavond 26 november om 20.00
uur in Cultuurhuus Braakhekke en
in de huidige moderne tijd zijn
daarvan nog veel voorbeelden aan- de zaal is open om 19.30 uur.

Ieder
einde is
ook een
begin.
Uitvaartcentrum
Vredehof
Bel (0570) 54 27 63 of
kijk op www.vredehof.nl

Vredehof.
In dienst van het leven.

Rita Bos-Bronsvoort en Henk Stoevenbelt

Wij vieren feest en ú profiteert!
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Bij aankoop van keuken, bijpassend tafelblad voor €1,00
Roescher opent
een compleet
nieuwe afdeling
design eettafels.
Steeds meer
klanten willen de
tafel in passend
design bij de
keuken. Vanaf nu
is het mogelijk!
Kom langs en
verras u zelf met de
ijzersterke

160 x 80 x 2 cm

+
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openingsacties!

Koopt u alleen een tafel? Dan krijgt u 20% introductiekorting!

Welkom bij Mix & Match designtafels en stoelen
Openingsknaller

1

2

Openingsknaller

Tafel model X in staal. Met 6 cm dik walnootkleurig mat blad 250x100cm. De kruispoot is
industrieel verzinkt. Formaat/kleur onderstel en
blad zijn 100% aan te passen
20,aal 16
rting
aan uw keuken.
Norm
uctieko
introd
Bijpassende stoel met Nu 20%
walnoot poten.
Van 199,- nu 160,-

1250,-

Openingsknaller

Tafel Lombardije. Onderstel van hoogwaardig
RVS, met poten van 80x80 mm. Formaat/kleur
onderstel en blad zijn 100% aan te passen aan
uw keuken.
95,Italiaanse desingstoel
zwaar verchroomd.
Van 169,- nu 135,-

g
aal 13
kortin
Norm
oductie
% intr
Nu 20

1115,-

Ook op de andere afdelingen profiteert u mee!
Complete badkamer

Openingsknaller

Keramisch parket

6

Van 9800,-,

Openingsknaller

3995,-

Inbouw gashaard Wanders Danta 800

Openingsknaller
Met een dubbele
brander. Dat betekent dat er veel
warmte gecreëerd
kan worden als de
haard puur als
warmtebron gebruikt wordt, maar
er kan ook alleen
voor een sfeervol
vlammenspel gekozen worden.
Dat spreekt de
energiebewuste
consument aan.

8

*Geldig voor woonvloeren vanaf 30 m2

59,50
p/m2

Industrial look schuifdeursysteem

9

maat gemaakt
• Op
tot 320 cm breed

•
•
•
odel
Showm aal 3495,Norm

2625,-

or

Van 120,- vo

Openingsknaller
en 270 cm hoog
Inclusief
softclosing
25 jaar garantie
op loopwerk
Eenvoudig te
monteren
,5000

2995,-

Elders

Keuken en eettafel in stijl!
Met het nieuwe Mix & Match programma
combineert u de perfect bijpassende
designtafel bij uw keuken. Voor alle tafels
geldt: alles is mogelijk, 100% maatwerk.

Samen aan tafel van het eten genieten, of dingen samen
beleven, samen de dag doornemen.
Tientallen soorten onderstellen, formaten, kleuren en soorten
tafelbladen, natuursteen, composiet, hout, etc. Creëer zo de
100% bijpassende tafel. Geheel in stijl, dat is Mix & Match.

3

Openingsknaller

Megastore Rijssen
Plaagslagen 2 (0548) 540 340

930,-

1085,-

Openingsknaller

4

Designtafel Toscane. Met stoer 5 cm dik repro
eiken tafelblad 250x100 cm. Onderstel in blank
68,staal. Formaat/kleur
g
aal 12
kortin
Norm
oductie
onderstel en blad zijn
% intr
Nu 20
100% aan te passen aan
uw keuken.
Bijpassende stoel
Van 119,- voor 95,-

g
aal 13
kortin
Norm
oductie
% intr
Nu 20

Bijpassende stoel
Van 165,- voor 135,-

5

25x100 cm eiken.
Top fabrikaat porcelenato, geschikt
voor intensief
gebruik, in 2
kleuren leverbaar.

7

Nu inclusief 5-delige
accessoires set t.w.v. €195,00

Bij aankoop van keuken, bijpassend tafelblad voor €1,00 bij aankoop
van een complete eetkamerset. Uw voordeel kan oplopen tot wel 1300,-.

Designtafel Ligurië in staal. Met natuur eiken
getint blad 245x95 cm. Formaat/kleur
onderstel en blad zijn 100% aan te passen aan
uw keuken.
55,-

et een
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kok!
koffie/
ze huis
s
ti
o
ra
n
G
va n
ij
rn
e
lekk

Totaal incl. leggen + voegen + materiaal

nu voor

én ta

4995,-

n, waln

ppara

ief 5 a

Inclus

,10.995

1,00

felblad

Designtafel glazen
blad met houten poot.
Stoel van 285,
voor 242,-

00,g
aal 13
kortin
Norm
oductie
% intr
Nu 20

999,-

Tijdens de Openings Acties gratis lunch
voor iedereen van 11 tot 14 uur.
Megastore

Rijssen

klanten
vertellen
85% van de klanten
beveelt Paul Roescher aan!

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

•

V L O E R

•

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feest dagen gesloten.

H A A R D
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Looschool en Hovenschool winnen
Bladverzamelwedstrijd 2018
Een lachwekkende uitdrukking!
Kleindochter vierde haar vijftiende verjaardag. Wij waren
uitgenodigd met jonge hond Berlie en werden vrolijk begroet door een stel 'gilgrieten' die in koor riepen: "O, o, wat
een poepie!"Berlie voegde de daad bij het woord: hij draaide
een dikke drol tussen de visite. Het stonk er een uur in de
wind! De jarige had een niet ingepakt 'kak-dootje' gekregen.
Wat is hondenpoep eigenlijk? Als het regent verdwijnt de
brij, schijnt de zon, dan verkruimelt het.
Het zijn schone brokken geweest. Maar…. moet ik een walmende hoop opruimen of loop ik er met mijn schoenen door
heen te klaaien, dan denk ik: "Wat een 'gedriet'! Bah!"

$OLHYDQGH3RWKDDU

en een koekje. Lekker natuurlijk,
maar het zou een tikkeltje gezonder kunnen. Daarom kregen twee
scholen (De Linde en De Sleutel)
dit jaar als proef een gezonde traktatie: een heerlijke fruitspies met
vers fruit én een drankje zonder
voor de school – in ontvangst ín de vet en toegevoegde suiker. Dat
De Pantha rhei krijgt dit jaar de
aanmoedigingsprijs: de school deed bladkorf. Daarna gingen ze razend- werd op beide scholen heel goed
voor het eerst mee en de leerlingen snel alle klassen langs om iedereen ontvangen. "We willen heel graag
mee te laten genieten van de prijs. bijdragen aan de gezonde scholen",
hebben enorm hun best gedaan!
legt Renate uit. "Maar zowel logisAfgevallen bladeren die niet wortiek als financieel is dat wel een
Looschool
den opgeruimd zorgen voor veel
De kleinste school van de gemeente uitdaging. We hopen dit volgend
rommel en soms zelfs gevaarlijke
jaar te kunnen uitbreiden, maar
situatie in de buurt. Daarom is het Deventer met 36 leerlingen. Vorig
jaar kreeg de school de aanmoedi- dat is nog even afwachten."
fijn dat zoveel kinderen helpen
met het opruimen ervan. "Maar in gingsprijs, juist omdát ze de kleintuinen en parken is afgevallen blad ste waren. Maar dit jaar hadden de Bladambassadeurs
Elke school krijgt een bladambasleerlingen het wel héél slim aaneen prima meststof én een fijne,
sadeur op bezoek; iemand die op
gepakt en de hele buurtschap Loo
warme schuilplaats voor kleine
dieren. We vragen de kinderen dan gemobiliseerd om te komen helpen. de afgesproken tijd de laatste stand
ook alleen het blad van stoepen en Met resultaat! Iedereen in de buurt opmeet, samen met de leerlingen,
heeft geholpen met het vullen van en dan doorstuurt naar de school.
straten te vegen", vertelt Renate
Hij of zij krijgt ook de uitslag
Sluiseman van de Deventer Schoon de bladkorf op het schoolplein.
door. Renate: "We hadden een
"Het is ongelooflijk leuk dat we
Familie die de wedstrijd organibont gezelschap dit jaar. Mensen
gewonnen hebben", lacht docent
seert.
van de gemeente Deventer, van
Adinda Biekman. "Ze hebben er
Het Groenbedrijf, wijkmanagers,
heel hard voor gewerkt en zijn
Hovenschool
opbouwwerkers, leerlingen van
supertrots dat het is gelukt!"
De Hovenschool doet al jaren mee
het Etty Hillesum Lyceum die een
met de wedstrijd en heeft hem ook
maatschappelijke stage deden
Traktatie
al vaker gewonnen. De leerlinBennie Bladman is heel erg blij met en natuurlijk een aantal actieve
genraad nam de prijs – natuurlijk
bewoners. Fijn dat zoveel mensen
een grote beker en een cheque om de hulp van de kinderen. Daarom
zich wilden vrijmaken om deze zeer
krijgen ze allemaal een vaantje
bij Koning Willem voor een mooi
serieuze taak op zich te nemen!"
bedrag gezelschapsspelen te kopen én een traktatie: chocolademelk
LOO-BATHMEN - Na twee spannende weken was op donderdagmiddag 8 november om 12.30 uur van alle scholen voor de laatste
keer de bladhoogte gemeten en bij elkaar opgeteld. Maar liefst 21
scholen deden dit jaar mee aan de twee wedstrijden, zoals altijd één
voor het buitengebied en één voor het binnengebied. De Looschool
en de Hovenschool bleken het meeste blad verzameld te hebben.

Kom naar het Historisch Informatiepunt van de
Oudheidkundige Kring Bathmen
BATHMEN - Het Historisch
Informatiepunt (HIP) van de
Oudheidkundige Kring Bathmen
(OKB) is nu een half jaar open;
het heeft een plekje gevonden in
de bibliotheek en bij de Wereldwinkel. Hebt u er al iets van
gemerkt? Waarschijnlijk niet,
want de OKB is nog een beetje
zoekende hoe de communicatie
over en weer met de (toekomstige) leden het best verstevigd
kan worden.
Eén van de veelgestelde vragen
is: “Wat kan ik daar doen bij het
HIP?”
Het korte antwoord is:

•

vragen stellen over de geschiedenis van Bathmen.
• brengen van documenten,
foto’s, films die te maken hebben met de geschiedenis van
Bathmen.
"Maar wat wordt bedoeld met de
geschiedenis? Is dat alleen over een
gebouw, zoals de kerk, of over de
Tweede Wereldoorlog?" Nee, het is
eigenlijk alles dat zich in Bathmen
heeft afgespeeld, van de prehistorie
tot gisteren.
Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan
over:
• een foto van uw woning /
straat zoals het er vroeger
uitzag.

•

een foto van De Poll of van
een overstroming van de
Schipbeek.
• de naam of de vroegere bewoners van een boerderij.
• de stamboom van uw familie,
voor zover ze in Bathmen
gewoond hebben.
• informatie over veldnamen, de
landweer of de ruilverkaveling.
• achtergrondinformatie over uw
straatnaam, kasteel Arkelstein
of het onderwijs.
Niet elke vraag kan bij het HIP
direct beantwoord worden. In dat
geval wordt de vraag doorgespeeld
naar het archief (brandweerkazerne). De OKB-vrijwilligers doen

Fantastische kerstshow bij Wijnbergen
Bloemsierkunst in Laren!

LAREN - Wat kan het heerlijk
zijn om je in de donkere, sombere novembermaand alvast onder
te dompelen in een fantastische
kerstsfeer! Dat kan bij Wijnbergen Bloemsierkunst, want daar
zijn ze er goed in om een heerlijke sfeer te creëren op een zeer
originele manier! Hun jaarlijkse
kerstshow trekt mensen uit een
grote regio en dat geeft weer
dat een bezoek zeker de moeite
waard is!
Volgende week is het weer zover:
de Kerstshow 2018! Een grote
collectie arrangementen trekt aan
uw oog voorbij, telkens wisselend
van samenstelling en in de mooiste

combinaties. Soms traditioneel,
soms zeer trendy! Het ene arrangement springt naar voren door
z’n eenvoud maar is door de juiste
combinaties heel artistiek; het andere kan betiteld worden als waar
kunstwerk door het gebruik van
bijzondere technieken!
Onder het genot van een heerlijk
warm winterdrankje kunt u lekker
ronddwalen en de kerstsfeer beleven! U bent welkom op donderdag
22 november van 9.00-18.00 uur;
vrijdag 23 november van 9.00 tot
20.00 uur; zaterdag 24 november
van 9.00 tot 16.00 uur en zondag
25 november van 9.00 tot 16.00
uur.

hun best om u zo goed mogelijk en
zo snel mogelijk te antwoorden via
e-mail, telefoon of een gesprek.
Hier geldt: Blijf er niet mee tobben, maar ga naar het HIP!
De OKB is ook zeer geïnteresseerd
in documenten die aan het archief
toegevoegd kunnen worden (als
origineel of gescand), maar ook
persoonlijke herinneringen wil de
OKB graag opnemen of noteren.
U hoeft hiervoor geen afstand te
doen van uw (beeld)materiaal: nadat het origineel is gescand, krijgt
u deze terug.
De OKB is vooral blij met bijvoorbeeld:
• foto’s van gebeurtenissen in
Bathmen.

•

foto’s van elftallen, uitstapjes,
klassenfoto’s, e.d.
• herinneringen over de Tweede
Wereldoorlog, onderduikers,
wederopbouw.
• informatie over het dagelijks
leven, feesten, tradities, …
• kerkbodes van vóór 1970.
• archieven van verenigingen,
bedrijven …
Hier geldt: Gooi het niet weg, deel
het met de OKB en ga naar het
HIP!
Locatie HIP: Schoolstraat 25, 7437
AE Bathmen. Openingstijden HIP:
woensdag van 9.30 uur tot 12.00
uur en donderdag van 9.30 uur tot
12.00 uur.
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Veel meer veiligheid
door maximale grip
Waarom zijn winterbanden zo belangrijk?
Hebben ze alleen nut in de sneeuw, of ook
op een nat Nederlands wegdek, als het een
graadje of 5 boven nul is? Bekijk de video en
zie het verschil tussen zomer- en winterbanden.
Banden – zowel zomer- als winterbanden – zijn
een zeer belangrijk onderdeel van je auto. Immers: het enige contact dat je hebt met de weg
verloopt via de banden. Die moeten dus een
maximum aan veiligheid bieden door veel grip
te bieden en water af te voeren. Winterbanden
bieden vanaf 7 graden Celsius en daaronder meer
grip dan zomerbanden. Niet alleen op sneeuw,
maar ook op een nat wegdek. En dat laatste
komt in Nederland natuurlijk veelvuldig voor.

lijk, dan helpt ook een aangepaste rijstijl niet
meer.
ANWB advies
De ANWB adviseert iedereen die de auto in de
winter dagelijks gebruikt en/of op wintersport
gaat, te kiezen voor winterbanden. Winterbanden bieden betere grip door een zachtere
rubbersamenstelling en een aangepast profiel.
Daardoor presteren ze optimaal in het winterseizoen. Daarnaast zijn winterbanden in veel
landen verplicht tijdens de winter of bij winterse
omstandigheden.

All seasonbanden
Naast winter- en zomerbanden zijn er ook
4-seizoenenbanden (all season). Dit type band
is een compromis tussen een zomer- en een
Verschil in remweg op sneeuw
Winterbanden zijn uit een andere rubbersamen- winterband. Hij heeft duidelijke voordelen ten
opzichte van een zomerband in de winter, maar
stelling opgetrokken dan zomerbanden. Verder
hebben winterbanden een heel ander profiel met ook duidelijke tekortkomingen ten opzichte van
een winterband in de winter. Ten opzichte van
extra lamellen. Dat zorgt voor meer grip. Ter
winterbanden vertonen all season banden tekortvergelijking: op droog wegdek is de gemiddelde
remweg 12 meter en op nat wegdek 15 meter. De komingen, vooral op het gebied van tractie en
zijdelingse grip in de sneeuw. Zo zullen winterremweg op sneeuw is ook met winterbanden zó
lang dat je je rijstijl aan moet passen. Rijden op banden het altijd beter doen op een besneeuwde
helling dan all season banden.
sneeuw met zomerbanden is simpelweg gevaar-
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Op hellende wegen met sneeuw zal de grip al
gauw tekort schieten, wegrijden vanuit stilstand
op een helling wordt dan heel lastig. All seasonbanden zijn dus echt niet geschikt om even een
besneeuwde bergpas op en af te rijden. In een
vlak land als Nederland is de 4-seizoenenband
wel inzetbaar, op bijvoorbeeld een tweede auto
die niet meegaat naar de wintersport.
Met all seasonbanden moet je zowel in de zomer
als de winter je rijstijl aanpassen. Door meer
afstand te houden en je snelheid aan te passen
kun je compenseren voor de tekortkomingen die
deze banden ten opzichte van de specialisten
hebben. Het is de vraag of je dat moet willen. De
veiligste combinatie is winterbanden in de winter
en zomerbanden in de zomer.

3.

4.

5.
6.

voor T (tot 190 km/h) of H (tot 210 km/h),
dan kom je verder in de sneeuw.
Veel van de eigenschappen van een auto
(stuur- en remgedrag) hebben een oorsprong
in de banden. Kijk voor de aanschaf van
banden goed naar je eigen wensen, rijstijl en
gebruik.
All seasonbanden zijn gevoeliger voor hoge
en lage temperaturen dan de echte zomeren winterbanden.
Wisselen van zomer- en winterbanden doe je
bij voorkeur in april en oktober.
In een vlak land als Nederland, met milde
winters en weinig sneeuwdagen, zijn all
seasonbanden een prima alternatief voor
winter- en zomerbanden…
…maar wie optimale prestaties in zomer én
in winter wil is het beste af met een combinatie van goede zomer- en winterbanden.
Veel all seasonbanden hebben forse tekortkomingen ten opzichte van zomerbanden bij
droog en bij nat weer. Als je op voorhand
al weet dat vaag sturen of weinig grip in je
irriteert, begin er dan maar niet aan.

7.
8 winterbanden tips
1. Resultaten van een bepaalde band in de ene
bandenmaat zijn niet één op één te vertalen 8.
naar een andere bandenmaat. De rubbersamenstelling kan anders zijn en soms werkt
een bepaald loopvlak in de ene bandenmaat
beter dan in een andere.
2. Bij hogere snelheidscoderingen (zoals V – tot
240 km/h en W – tot 270 km/h) boet je duiBron: ANWB
delijk in aan prestaties in de sneeuw. Kies
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Seniorenmiddag op de Vonkert
LAREN - Woensdag 21 november
komt Arie Hofstede uit Bathmen
op de Vonkert een gezellige middag verzorgen voor alle senioren,
op uitnodiging van de Stichting
Vrienden van Ruempol. Deze middag begint om 14.00 uur.
Arie vult de middag op met voordrachten uit eigenwerk. Na zijn pen-

sionering is hij gaan schrijven van
overwegend korte, humoristische
verhalen. O.a. onder de naam Aorend
van ’n Costerscamp. De aanwezigen
laten zich deze middag verrassen
door zijn voordrachttalent.
Deze middag is gratis alleen voor de
koffie of de thee word een kleine
vergoeding gevraagd.

Voorbereidingen Wintermarkt en
Oliebollenmarathon Oude Molen in volle gang
OUDE MOLEN - De ‘Vrienden
van de Molen’ van Windkorenmolen De Leeuw zijn al druk
bezig met de voorbereidingen
voor de inmiddels traditionele
Wintermarkt en Oliebollenmarathon van volgende maand.
De Wintermarkt rond molen De
Leeuw belooft op 8 december opnieuw een sfeervolle en gezellige
markt te worden. De organisatie
is er in geslaagd een zeer gevarieerd, deels vernieuwd, aanbod
aan te kunnen bieden. Ruim 20
kraamhouders zorgen daarvoor.
Ook op 8 december start de
oliebollenmarathon die na deze
zaterdag wordt voortgezet op de
zaterdagen 22 en 29 december
met als slotdag Oudejaarsdag,
maandag 31 december. Vooralsnog verlopen de voorbereidingen
voor beide evenementen voorspoedig en dus hoopt de organisatie op veel belangstelling. Meer
informatie in de Bathmense Krant
van 3 december.
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De mooiste keuken
of badkamer begint
bij Aart van de Pol

keukens in
BATHMEN!

Showroom Bathmen
Deventerweg 6
7437 BJ Bathmen
Tel. 0570 - 544441
bathmen@aartvandepol.nl

Showroom Hengelo
Wegtersweg 5-11
7556 BP Hengelo
Tel. 074 - 2491044
hengelo@aartvandepol.nl

aart vandepol.nl

B A D K A M E R S , K E U K E N S & V LO E R E N
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Installatiebedrijf

Eefting Epse B.V.

De voordelen van jaarlijks
cv-ketel onderhoud:
* Uw veiligheid waarborgen
* Langere levensduur van uw toestel
* Voorkom hoge reparatiekosten
* Meer wooncomfort

9OYRXKIFVYMOQEOIRZERHITVSJIWWMSRIPIXIOWXWGLVMNZIVWIRZSVQKIZIVWZER
%VX^IX1IHME-RZIIPKIZEPPIROYRRIR[MNIIR NYFMPIYQ OVERXZSSVYZIV^SVKIR[EEVEER
ZSSVYKIIROSWXIRZIVFSRHIR^MNR(IQSKIPMNOLIHIRFIWTVIOIR[MNKVEEKQIXY

Wanneer is uw cv-ketel nog gecontroleerd?

(YWLIIJXYMIXWXIZMIVIRSJY[SVKERMWEXMI[MPIIRªªRQEPMKIOVERXYMXFVIRKIR#
2IIQHERKILIIPZVMNFPMNZIRHGSRXEGXQIXSRWST

Naar uw idee doet uw cv-ketel het nog best, maar wanneer is deze voor het laatst nagekeken?
De kans op storingen, defecten of onveilige situaties neemt anders aanzienlijk toe. U voorkomt
hoge reparatiekosten, onveilige situaties en stookt zuiniger door geregeld onderhoud!

9MXIVEEVHOYRRIR[MNSSOEPPIIRHIZSVQKIZMRKLIXPEXIRHVYOOIR
SJHIZIVWTVIMHMRKZSSVYZIV^SVKIR

XLYMWMRLYMWEERLYMW
[[[EVX^IXRP`MRJS$EVX^IXRP`8IP  

De ervaren monteurs van Installatiebedrijf Eefting Epse B.V. kijken uw cv-ketel geheel
na. Door jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoud blijft uw installatie langer in een goede staat
en zullen onderdelen langer meegaan. Kleine problemen worden tijdig opgelost, voordat deze meer schade aan uw installatie veroorzaken. Hierdoor bespaart u dure vervangingen en bent u zeker van veilige werking. Met ons onderhoudscontract (een vast laag
bedrag per maand) bespaart u tevens op voorrijkosten en arbeidsloon, dat u zou moeten
betalen als u een monteur laat komen bij een storing. Bel, wij laten u niet in de kou staan!

Lochemseweg 26 • 7214 RK Epse
T 0575 - 492 958 • info@eefting-epse.nl • www.eefting-epse.nl
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Fysio Bathmen
samen fit!

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
|

|

fysiobathmen.nl |
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Bericht van Sinterklaas

jesboot’. Maar kinderen, wees niet bang hoor: we hebben alle pakjes, pepernoten, marsepein en andere lekkernijen nog op tijd voor vertrek in de boot
Joepie, we varen! Of eigenlijk moet ik zeggen: we varen gekregen.
wéér. Want door de Golf van Biskaje komen, dat bleek
nogal een uitdaging. De plastic soep daar is geen goed Afijn, zoals gezegd: we varen weer en, eerlijk is eerlijk, de snert lost meer
gevulde groentesoep meer, maar een echte dikke kop en meer op hoe dichter we bij Nederland komen. We kunnen dus wel mersnert! Gelukkig waren we erop voorbereid dit jaar. Al ken dat jullie al goed jullie best gedaan hebben met afval opruimen! Maar
mijn trainingen deze zomer om met mijn staf te golfen, ik had natuurlijk ook niets anders verwacht – Bathmen draagt niet voor
bleken een uitkomst: mijn staf is uitstekend geschikt om niets de titel van één-na-schoonste winkelgebied van Nederland. Dus blijf
alle plastic soep uit zee te vissen. En de Pieten vermaken helpen, dan heeft Bathmen dit jaar de schoonste Sinterklaasintocht van
zich deze reis niet met ganzenborden en Pietje-erger-je- het land.
niet, zelfs bij het dammen ruziën ze niet meer over wie wit
en wie zwart mag zijn; nee, ze hebben wel wat groters om Ik zeg maar zo: Voorkom de plastic soep, haal het afval van de stoep!
zich druk over te maken! Ze spelen nu: ‘Hoeveel plastic
past er in mijn zak’! Vlogpiet heeft een paar foto’s van Zo, Tumtumpiet geeft aan dat het Kanaal een heldere visbouillon is, dus de
alle drukte gemaakt en ze op onze Facebookpagina ge- weg is vrij om 18 november op tijd in Bathmen aan te komen. Stel de zonnepanelen bij en recht zo die gaat! En dan ga ik nu maar eens even kijken
zet: www.facebook.com/sintinbathmen.
of ik nog wat echte vis kan vangen, in plaats van die plastic troep…
Het opvissen van de plastic soep is zelfs zo’n succes dat
we de naam ‘Pakjesboot’ bijna hebben veranderd in ‘Zak- Nou dag hoor!

Activiteiten Sinterklaas in Bathmen 2018
Zondag 18 november: Sinterklaasintocht
Vanaf 13.00 uur intocht Sint Bathmen bij de Koersenbrug.
Voor wie:
Waar:

Wanneer:

voor iedereen
Koersenbrug aan de Gorsselseweg, vanaf 14.00
uur handje geven Sinterklaas in Cultuurhuus
Bathmen.
13.00 tot 15.30 uur

Woensdag 21 november: Sinterklaasfilm 'Sinterklaas en
het gouden hoefijzer' (de Club van Sinterklaas)
Vandaag is er een hele leuke Sinterklaasfilm in het Cultuurhuus te zien, namelijk “De Club van Sinterklaas & Sinterklaas en het gouden hoefijzer”. Na de film kun je eventueel
ook genieten van een speciaal voor deze dag samengesteld
Sinterklaasmenu.
Film: De tienjarige Bloem is helemaal gek van het paard
van Sinterklaas. Wanneer ze op het paard Amerigo mag rijden, gebeurt er iets verschrikkelijks. Amerigo verliest zijn
magische hoefijzer. Zonder dit magische hoefijzer kan Amerigo de daken niet op. Samen met Sinterklaas start ze een
zoektocht. Zouden ze het hoefijzer op tijd vinden of kan
pakjesavond dit jaar niet doorgaan?
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Wanneer:
Kosten:
Opgeven:

alle leeftijden
Cinebat in Cultuurhuus Braakhekke
eten start om 17.30 tot 18.00 uur
de film start om 18.15
€ 5,- alleen de film, combi-ticket € 7.50 incl.
patatje met frikadel of kroket.
tickets kun je kopen bij www.cinebat.nl of bij
het Infopunt in het Cultuurhuus Braakhekke.

Heb je nog vragen, kun je bellen met het Infopunt
0570 - 54 08 39.

Dinsdag 27 november:
Culinaire Pietenmiddag (6 t/m 11 jaar)
Sinterklaas is weer in het land! En dat betekent ook weer
allerlei heerlijkheden om van te smullen: speculaas, pepernoten, schuimpjes, marsepein, noem het maar op.
En het lekkerste? Dat je van allerlei lekkers helemaal zelf
mag maken! Dus kom deze middag naar de Culinaire Pietenmiddag, waar je als kook-Piet zelf aan de slag mag met
allerlei Sinterklaaslekkers!
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Kosten:
Opgeven:

Kinderen van 6 t/m 11 jaar
Cultuurhuus, keuken
15.00 tot 17.00 uur
gratis, opgeven verplicht
Bij Camilla Klein Nagelvoort (0570-541024) of
camilla@bathmensekrant.nl
Opgeven kan tot uiterlijk maandag
26 november
Let op: VOL = VOL!

Woensdag 28 november: Voorleespiet
(voorlezen in de bieb)
Tijdens deze voorleesmiddag komt een echte voorleespiet
voorlezen om 15.30 uur in de bibliotheek van Bathmen. De
voorleespiet gaat uit het boek ‘De Kleren van Sinterklaas’
voorlezen en misschien vertelt ze nóg wel een verhaaltje!
Kom jij ook luisteren? Als je het leuk vindt, mag je ook met
Voorleespiet op de foto en heeft zij misschien nog wel iets
lekkers bij zich.
Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Opgeven:
Kosten:

Kinderen van 0 t/m 10 jaar
Bibliotheek Bathmen, in kinderhoek
15.30 uur tot 16.00 uur
niet nodig
gratis

Zaterdag 1 december koopzaterdag
Van 11.00 tot 16.00 lopen 4 Pieten namens het VBO rond in
het centrum en kan men gezellig winkelen in het centrum
van Bathmen.

Doorlopende acties
Zaterdag 17 november – maandag 3 december:
hoefijzer speurtocht
In de etalages van de deelnemende winkeliers liggen of
hangen een aantal hoefijzers. Hoeveel hoefijzers tel jij? Het
formulier is te downloaden op www.bathmensekrant.nl/
uitgaves-print of af te halen bij de Bibliotheek Bathmen of

Cultuurhuus Braakhekke. Op dit formulier staan alle winkeliers die mee doen. Tel de hoefijzers per etalage, noteer
ze op het invulformulier en stop de oplossing in de rode
brievenbus van Sinterklaas (bij het Sinterklaashuis aan de
Molenstraat of de speciale brievenbus van Sinterklaas in
het Cultuurhuus). Op dinsdag 4 december om 14.00 uur
worden 3 winnaars getrokken met drie prijzen.
Voor wie:
Waar:

alle kinderen
in en rondom het centrum

Woensdag 14 november – zaterdag 1 december:
Sinterklaaspuzzelkrant
Vanaf 14 november wordt de Sinterklaaspuzzelkrant verspreid als bijlage in de Bathmense krant. Heb je de puzzel
opgelost en de oplossing ingestuurd, wie weet win jij één
van de vele prijzen die door de ondernemers ter beschikking zijn gesteld. Extra exemplaren liggen ook bij Emté en
Cultuurhuus Braakhekke.
Voor wie:

iedereen van jong tot oud

Woensdag 14 november – woensdag 5 december:
leeshoek en slaapplaats van Sinterklaas
Vanaf 14 november slaapt Sinterklaas in de Bibliotheek van
Bathmen. Het bed van Sinterklaas staat in de kinderhoek.
Als je het leuk vindt, mag je met papa, mama, opa en/of
oma een boekje lezen op het bed van Sint. Dit vindt hij
helemaal niet erg hoor.
Misschien wil je wel een mooie tekening bij zijn bed hangen of een eigengemaakt knutselwerkje bij zijn bed neerzetten. Kom maar kijken!
Woensdag 14 november – woensdag 5 december:
maak je eigen schoentje en zet hem bij Emté Bathmen
neer.
Vanaf 14 november kun je bij Emté Mensink een kleur- en
knutselplaat speciaal voor kinderen tot 10 jaar ophalen.
Lever je zelfgemaakte schoentje in bij de servicebalie. In
ruil krijg je van Emté een schoenbewijs waarmee je later je
schoentje weer kunt ophalen. Want wie zoet is…..
Voor wie:
Waar:

0 tot 10 jaar
Emté Mensink Bathmen

Activiteiten met dank aan Verenigde Bathmense Ondernemers, Cinebat, Bibliotheek Bathmen, Cultuurhuus Braakhekke en de Bathmense krant.
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tuurlijk geweldig dat Sinterklaas hier verblijft. Je hoeft niet
eens een verlanglijstje in de schoen te stoppen en hopen
dat hij wordt meegenomen door de Pieten. Je doet het nu
gewoon in de brievenbus van Sinterklaas bij het Sinterklaashuis. Maar een geschikte locatie voor een Sinterklaashuis
vinden was niet makkelijk, maar ik hem gevonden nabij het
centrum. De familie Muller heeft de locatie ter beschikking
gesteld voor Sinterklaas aan de Molenstraat. Hoe geweldig
is dat! De kinderen kunnen met hun ouders en grootouders
door de ramen kijken hoe Sinterklaas leeft en werkt tot 5
december. Kom maar kijken.
Daarnaast zijn er diverse andere Sinterklaasactiviteiten in
dorp, zoals een culinaire Pietenmiddag, Sinterklaasfilm en
voorlezen in de bieb met Piet. Kijk voor het uitgebreide programma elders in deze krant.

Sinterklaaskoorts
De eerste Sinterklaaspuzzelkrant Bathmense krant ligt voor
u. U kent de sinterklaaspuzzelkrant wellicht van vroeger. Bij
ons thuis zaten we er vroeger echt op te wachten. Wachten
tot deze in de brievenbus viel. Nou viel… met een hard klap
op de deurmat terecht kwam. Dan wisten we, de Sinterklaaspuzzelkrant ligt er! Samen met mijn ouders gingen we aan
de keukentafel zitten en zochten we samen naar het stukje
puzzel die bij een bepaalde adverteerder hoorde. Uren, soms
dagen waren we hiermee zoet. Want het aantal adverteerders
was altijd enorm. Nu begrijp ik dat, want de attentiewaarde
van zo’n advertentie was uiteraard heel hoog en ondernemers profiteerden ervan.
Ik heb het Sinterklaasvirus al heel lang te pakken. Ik zeg
wel eens: “ik houd van Sinterklaas”. Het Sinterklaasfeest
roept bij mij altijd warme gevoelens op. Ik mijmer dan weer
over mijn eigen jeugd. Zie mezelf staan als klein meisje aan
de IJsselkade. Vanuit school liepen we daar helemaal naartoe

Met groot enthousiasme organiseert de Sinterklaascommissie van de Verenigde Bathmense Ondernemers (VBO) ieder
jaar weer dit prachtige feest. Het is een vast onderdeel van
de evenementen die in Bathmen georganiseerd worden. Dit
jaar komt Sinterklaas en zijn gevolg op zondag 18 november
aan bij de Schipbeek. In deze Sinterklaaskrant vindt u naast
het programma van de intocht, tal van verhalen om u al een
beetje in de stemming te brengen. Maar ook overheerlijke
en altijd op 5 december. Daar stonden we aan de Kapjeswelle Sinterklaasrecepten. U kunt bovendien mooie prijzen winbij de IJssel. Helemaal verkleumd, want het vroor altijd in nen door de advertentiepuzzel op te lossen. Maar liefst 150
mijn beleving. Met alle basisschoolkinderen zongen we uit prijzen zijn ter beschikking gesteld!
volle borst Sinterklaasliedjes en hoopte je een glimp op te
vangen van de Goedheiligman. Op de basisschool kwam hij Namens de organiserende Verenigde Bathmense Onderneook altijd langs en mochten we hem persoonlijk een handje mers, vrijwilligers en alle mensen die dit feest weer tot in de
geven. Helaas heb ik nooit op zijn schoot mogen zitten. Dat puntjes organiseren, wens ik u een prachtige Sinterklaasinvond ik zó jammer. Nog elk jaar ga ik naar de intocht in De- tocht en een gezellige pakjesavond toe.
venter, Bathmen en Holten. Ik ben er dol op. Krijg er eigenlijk geen genoeg van. Zodra het Sinterklaasjournaal begint Camilla Klein Nagelvoort
trek ik alles uit de kast. De jutten zakjes, de cadeautjes, de Uitgever Bathmense krant
zwarte Pietjes. Die hang ik aan de voordeur. Dan weet ik Secretaris VBO
zeker dat Sinterklaas mijn huisje niet voorbij gaat.
Sinterklaas komt ieder jaar naar Bathmen en elk jaar maak
ik foto’s bij de Schipbeek. Ik hoop altijd stiekem dat hij ook
nog even naar mij zwaait. Zelfs nu voel ik nog spanning als
hij weer aankomt. Maar na de Sinterklaasintocht gaat hij
direct weer door naar andere steden en dorpen. Het leek mij
zo leuk dat hij een eigen plek in Bathmen zou hebben, van
waaruit hij kan werken. Want voor de kinderen is het na-
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VOOR VERF & BEHANG
Wij zijn gespecialiseerd in schilderwerk, wandafwerking
en beglazing in zowel nieuwbouw als onderhoud. Naast het
schildersbedrijf hebben wij een verfspeciaalzaak waarin alle
soorten verf en gereedschap voor de doe-het-zelver.
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KOOKWINKELBATHMEN.NL
Le Creuset
Demeyere
Staub
Wüsthof

Rösle
Magimix
Kitchen Aid
Bamix
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GEZOCHT: (OUDE) FOTO’S VAN
ZWEMBAD DE LOOËRMARK
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HEB JIJ OOK ZO’N MOOIE FOTO VAN HET ZWEMBAD?
STUUR ‘M OP NAAR COMM.LOOERMARK@GMAIL.COM
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Sinterklaas op de schone toer in Bathmen
Zondag 18 november komt de Sint met zijn Pieten weer naar Bathmen. Om 13.30 uur arriveert de pakjesboot bij de Koersenbrug
aan de Gorsselseweg. Daar heet Loco burgemeester Liesbeth Grijsen de goedheiligman welkom, waarna hij met zijn Pieten koers
zet naar Cultuurhuus Braakhekke. Kinderen tot en met groep vier
kunnen de Sint daar een handje geven. Tegelijkertijd zijn er in
Braakhekke verschillende activiteiten voor de kinderen rondom
de intocht. De intocht van Sinterklaas wordt mogelijk gemaakt
door de Verenigde Bathmense Ondernemers (VBO) en een groep
van 25 enthousiaste vrijwilligers.
Ruim voordat de Sint zal
aanmeren bij de Koersenbrug, zwerven er al Pieten
door Bathmen. Dit jaar is
het thema van de intocht
‘Houd Bathmen schoon’
geïnspireerd door ‘Deventer Schoon Familie’ en ook
de Pieten zullen hier zoals
altijd een geheel eigen invulling aan geven. Wellicht
met ondersteuning van de
‘Deventer Schoon Familie’. Rond 13.15 uur komen deze
Pieten aan bij de Koersenbrug, waar al vanaf 13.00 uur genoeg te zien
en te zingen is voor de wachtende kinderen. Met muzikale omlijsting
door muziekvereniging Orpheus proberen de Pieten bij de Koersenbrug
van hun afval af te komen. Maar of dat goed gaat…?
De Sint heeft dit jaar 12 Pieten meegevraagd naar Bathmen. Daar zijn
ook Pieten bij die dit jaar voor het eerst mee mogen. Zij kijken er
erg naar uit om mee te mogen lopen in de optocht van de Koersenbrug, over de Gorsselseweg, via Boode, de Dorpsstraat, Molenstraat en
Schoolstraat naar Cultuurhuus Braakhekke. Daar kunnen de kinderen
vanaf ongeveer twee uur niet alleen de Sint een handje geven, maar
ook een heus Pietendiploma verdienen of met een Piet op de foto gaan.
Om half vier verlaten Sint en zijn Pieten Braakhekke weer om zich op
tijd klaar te kunnen maken om ’s avonds de schoenen te vullen.
Twitter: @sintinbathmen
Facebook: www.facebook.com/sintinbathmen

Sinterklaas komt logeren bij de Bibliotheek
en Wereldwinkel in Bathmen!
Afgelopen zaterdag werden de
medewerkers van de wereldwinkel en de bibliotheek in Bathmen verrast met een brief. Niet
zomaar een brief, maar een brief
van Sinterklaas! Sinterklaas was
op zoek naar een slaapplek en
vroeg of hij in de bibliotheek
mocht komen slapen. En daar is
de Sint natuurlijk van harte welkom! In de kinderhoek van de bibliotheek is een mooie slaapplek
voor de Sint ingericht. Als je het
leuk vindt mag je met je papa,
mama, opa en/of oma een boekje
komen lezen op het bed van Sinterklaas.
“Wij willen de slaapplaats van Sint
nog mooier maken en daar hebben
wij jullie hulp bij nodig. In de We-

reldwinkel kun je een mooie kleurplaat ophalen. Wij zouden het
leuk vinden als jullie deze kleuren
en boven het bed van Sinterklaas
komen hangen, dan wordt Sint
zijn slaapplaats nog gezelliger!
Met de kleurplaat kun je een prijs
winnen!”, aldus een medewerkster
van de Wereldwinkel.
Op woensdagmiddag 28 november
om 15.30 uur komt zwarte Piet in
de bibliotheek voorlezen. Ook deze
Sinterklaasactiviteit wordt georganiseerd door het VBO. Zij leest voor
uit het boek: “De kleren van Sinterklaas”. Dit boek gaat over Anouk.
Anouk weet zeker dat Sinterklaas
bij haar komt logeren, want ze
heeft een koffer met zijn kleren
zien staan in de logeerkamer. Haar

klasgenootjes geloven haar
niet. Zou het waar zijn?
Na het voorlezen zal Piet de prijzen
voor de kleurplaten uitdelen en mag
je met Piet op de foto.
Wij hopen dat jullie heel veel mooie
kleurplaten gaan maken, zodat de
bibliotheek en de wereldwinkel heel
mooi versierd zullen worden voor
Sinterklaas. Piet zal het heel gezellig vinden als jullie naar haar verhaaltje komen luisteren. Misschien
vertelt zij er wel twee.
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BRINK 2 | 7437 AM BATHMEN
TEL.: 0570-541278 | INFO@BOCKJE.NL
WWW.BOCKJE.NL

Oh, kom er eens kijken!
Naast onze a la carte kaart serveren wij een

verrassend Sinterklaas 3-gangen menu
op 4 en 5 december

enjoyboode

www.boode.nl

0570-542600

Dineren in het centrum van Bathmen
Geopend van dinsdag tot en met zaterdag
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Sinterklaashuis in Bathmen

Sintersoesjestaart met strooigoed en chocolade

Zodra Sinterklaas in Nederland is, gaat hij naar alle steden en
dorpen. En dat is ontzettend vermoeiend voor hem, dus werkt hij
vanuit allerlei verschillende Sinterklaashuizen. Dit jaar heeft Sinterklaas ook een eigen werkplek in Bathmen. Hij kan er tijdelijk
wonen, werken en indien nodig even een dutje doen. Kom maar
eens kijken. Het huis is heel gezellig ingericht voor Sinterklaas.
Sinterklaas verheugd zich erop om vanuit zijn nieuwe Sinterklaashuis
in Bathmen aan de slag te gaan, laat hij weten. Af en toe zal hij in
het Sinterklaashuis zijn, om er uit te rusten, cadeautjes in te pakken,
verlanglijstjes te lezen, gedichtjes maken en ga zo maar door. Het huis
van Sint is te vinden in de Molenstraat.
Bij het huis van Sinterklaas staat een grote rode brievenbus, waar je tekeningen voor Sinterklaas in kan doen. Ook kun je in deze brievenbus
het formulier van het hoefijzerspel deponeren. Elders in deze krant lees
je alles over het hoefijzerspel.

Speciaal voor de Sinterklaas Puzzelkrant heeft
de chef-kok van de Brasserie van Boode, Rob
Timmer, een prachtig recept geschreven. De redactie heeft al stiekem van de taart geproefd en
het resultaat is werkelijk héééérlijk!

Benodigdheden pure chocolademousse
• 200 gram pure chocolade
• 140 gram eiwit
• 70 gram suiker
• 350 gram ongezoete room

Klop de eiwit op en voeg langzaam de suiker toe,
klop door tot je de schaal op de kop kunt houden en
er niets uitvalt.
Sla de slagroom op in een andere schaal.
Smelt de pure chocolade.
Meng voorzichtig de room en het eiwitmengsel en
Laat de boter op kamertemperatuur komen, voeg voeg al roerend de gesmolten chocolade toe.
vervolgens de bloem toe met een garde daarna de
Voor het bouwen van de toren: spuit tussen de soesmelk en als laatste de eieren.
jes de chocolade mousse, hoe meer hoe lekkerder.
Laat de massa een uur rusten in de koeling.
Spuit kleine bolletjes van het beslag op een bak- Decoreer met sinterklaas strooigoed en maak het zo
matje en bak deze vervolgens af (ongeveer 15 à 20 groot als je wilt.
minuten) op 200 graden in de voorverwarmde oven.
Wanneer de soesjes goudbruin zijn: laten afkoelen. Leuke serveertip en verrassing: sterretjes maken er
Prik een klein gaatje in de onderkant van het soesje een compleet feest van.
en spuit er de gezoete slagroom in met behulp van
Eet smakelijk!
een spuitzak.
Benodigdheden soesjes
• 130 gram melk
• 40 gram boter
• 80 gram bloem
• 3 eieren

Culinaire Pietendag
Vind je het leuk om je eigen pepernoten te
bakken of heerlijke speculaasjes? En ze dan
ook nog eens met allerlei lekkers versieren? Kom dan naar de speciale Culinaire
Pietendag in het Cultuurhuus Braakhekke. In de keuken ga je lekker
onder begeleiding aan de slag om
de heerlijkste lekkernijen te maken.
De aanvang is om 15.00 uur en we gaan door
tot ongeveer 17.00 uur. Deelname is gratis, maar
opgeven is verplicht.
Opgeven, tot uiterlijk maandag 26 november, kan bij Camilla Klein Nagelvoort (0570) 54 10
24 of via de mail: camilla@bathmensekrant.nl
Let op: er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want
vol = vol!

8ZWRWDDOLQVWDOODWHXUYRRU
QLHXZERXZYHUERXZHQRQGHUKRXG

Wij wensen iedereen
een fijn Sinterklaasfeest
www.reclamemakers-holten.nl
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‘Die eerste blikken bij aankomst zijn echt goud!’

Ans Hoeve is al bijna 50 jaar betrokken bij de intocht
van Sinterklaas in Bathmen
Als je 47 jaar geleden al betrokken was
bij de intocht van Sinterklaas, samen
met je man, ben je met recht een echte
liefhebber van dit kinderfeest. En dat is
Ans Hoeve in woord en gebaar. “Iedere
generatie in onze hele familie, van kinderen tot kleinkinderen, heeft wel eens
iets gedaan met de optocht. Wij zeggen
ook altijd: ‘als je aan de Sint komt, kom
je aan ons’”, vertelt Ans enthousiast en
met een lach.
De ex-kapster had jarenlang een kleine salon aan huis en werd zo, bijna 50 jaar geleden, gevraagd om ook te helpen met de
aankleding en schmink van de pieten en de
Sint. “Mijn man speelde toen nog een van de
pieten en zo ben ik er eigenlijk ingerold en
47 jaar later doe ik het nog steeds met veel
plezier.” De rol van Ans werd ruim 30 jaar
geleden een stuk groter, toen ze ook deel
ging uitmaken van het organisatiecomité.
En zo nam ze door de jaren heen in verschillende commissies plaats.
In al die jaren zag Ans de intocht veranderen van een kleinschalig evenement tot de
grote happening die het vandaag de dag is.
“Vroeger was het schminken in het ABS-huis
bij de sporthal. Toen waren er de Sint en een
stuk of vier pietjes en de intocht was nog direct aansluitend op de landelijke intocht op
de televisie. Dus kwamen de Sint en de vier
pietjes dan met gillende sirenes en veel haast
aan in Bathmen, alsof ze zo van de intocht
op tv naar Bathmen waren gesneld, ha ha.”
Tegenwoordig is de groep pieten veel groter.
Het zijn er nu een stuk of twaalf, soms wel
dertien, en de intocht is uitgegroeid tot een
groot spektakel op de Schipbeek.

“Dat is allemaal bedacht in de commissie. ‘We
hebben die mooie Schipbeek, dus waarom
laten we de Sint in Bathmen niet per boot
aankomen?’ Was het idee jaren terug. Nou,
dat doen we nu al vele aankomsten zo en dat
is een spektakel van jewelste. Met klimacts,
abseilers en hele scripts die uitgewerkt worden. Allemaal om het zo leuk mogelijk te
maken voor al die bezoekers.” Komend jaar
is duurzaamheid een thema tijdens de intocht. Ans licht een klein tipje van de sluier op. “Dat doen we in samenwerking met
‘Deventer Schoon Familie’ en zo zorgen we
tijdens de intocht ook nog voor een beetje
bewustwording over hoe we om moeten gaan
met ons afval. Uiteraard doen we dit wel op
een hele leuke wijze met veel rare capriolen,
ik kijk er nu al naar uit!”

van de ouders en opa’s en oma’s op de kade.
Daar staan soms wel duizend mensen bij de
intocht. Iedereen gaat er heel gemoedelijk
met elkaar om en is vol verwachting tot die
boot dan aan komt varen. Dat moment van
die eerste blikken van de kinderen die de
boot zien, dat vind ik echt goud waard”, vertelt Ans.
Haar enorme enthousiasme en vele jaren van
trouwe inzet bezorgde Ans afgelopen april
een grote verrassing. “Oh, dat weet ik nog
heel goed. Het was 26 april en we zouden
een rondleiding krijgen op het gemeentehuis
in Deventer en daarna een lekker kopje koffie. Maar toen kwamen we aan en zag ik buiten al allemaal oranje ballonnen. Dat is vast
voor de lintjesregen, zei ik nog tegen mijn
man. Zelfs toen begon het nog niet te da-

En dat uitkijken naar de intocht begint ieder jaar al in september, want dan komt het
comité al bij elkaar om te bedenken hoe de
intocht eruit zal gaan zien. “Dan benaderen
we de pieten, dat is een vaste groep mensen,
waarvan sommige al meer dan 25 jaar zwarte
piet zijn in Bathmen. Die pieten zijn dus helemaal op elkaar ingespeeld en weten precies wat ze van elkaar kunnen verwachten.
Er zitten mensen bij die al lang niet meer in
Bathmen wonen, maar toch ieder jaar uit het
westen of zuiden naar Bathmen komen om
daar mee te werken aan de intocht.” De pieten worden door Ans bewust zwarte pieten
genoemd, want de pieten zullen in Bathmen
gewoon nog donkerbruin zijn, verwacht Ans.
Dat is het mooie van de intocht in Bathmen,
niets geen narigheid of rare demonstraties.
Hier kan iedereen gewoon nog genieten van
al die blije gezichten van kinderen, maar ook

• Foto: Otto Westra.

gen. Maar eenmaal binnen en zag ik ineens
de burgemeester die mij ontving en viel het
kwartje. Ik was helemaal perplex, de hele familie was er ook bij. Echt een prachtige dag
waar ik met plezier en trots op terug kijk.”
Vooruitkijken naar een goede intocht doet
Ans ook al. “Het is toch zo te hopen dat het
weer goed is. Dan is de dag al grotendeels
geslaagd. En als dan alle acts goed verlopen,
de kinderen plezier hebben op de kade en bij
Braakhekke na afloop, dan denk ik ’s avonds
thuis: ‘we hebben het weer mooi gefikst met
zijn allen!’ Maar eerst nog genieten van de
voorpret en de intocht zelf, dat mag ik hopelijk nog jaren meemaken in mijn huidige rol.
Pas als ik me met een rollator moet voortbewegen krijgen ze mij uit het comité, maar
dat is hopelijk pas over een hele lange tijd!”

Sinterklaas Puzzelkrant
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Tijdens de intocht zullen er natuurlijk weer veel Zwarte
Pieten in Bathmen aanwezig zijn. De redactie van de
Sinterklaaskrant heeft via Hoofdpiet vernomen dat
er ook op zaterdag 1 december een viertal Pieten in
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Bathmen aan het werk zijn. Kom ook naar Bathmen op
zaterdag 1 december en wie weet kom jij ook een Zwarte
Piet tegen!
De Pieten worden door het VBO ingezet.

Uw woning:
altijd strak in de lak
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5KPVGTMNCCUǚNODKL%KPGDCV
Sinterklaas en het gouden hoefijzer
In het kader van de
Sinterklaasactiviteiten in
Bathmen verzorgt Cinebat
een speciale
filmvoorstelling in het
Cultuurhuus
Braakhekke.
Dan zal
namelijk de
film ‘Sinterklaas &
Het Gouden
Hoefijzer’
worden vertoond.
‘Sinterklaas & Het Gouden Hoefijzer’ is een geweldig
spannend avontuur waar de Pieten van De Club van
Sinterklaas natuurlijk ook in te zien zijn. De tienjarige
Bloem is helemaal gek van het paard van Sinterklaas.
Wanneer ze na verschillende pogingen Sinterklaas zo
ver krijgt dat ze op zijn paard Amerigo mag rijden, gebeurt er iets verschrikkelijks.
Tijdens een ritje in het bos buiten het kasteel verliest
Amerigo één van zijn hoefijzers. Het paard van Sinterklaas heeft geen normale hoefijzers, maar één gouden
hoefijzer. Zonder dit magische hoefijzer kan Amerigo de
daken niet op en lijkt de kans dat pakjesavond niet door
kan gaan groot. Samen met Sinterklaas moet Bloem het
hoefijzer terugvinden, zonder paniek te zaaien onder de
Pieten. Ze starten een zoektocht. Zouden ze het hoefijzer op tijd vinden of kan pakjesavond dit jaar niet
doorgaan?
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Gevelreiniging

Arrangement ‘Eten en Film’
Cinebat heeft speciaal voor het Sinterklaasfeest Bathmen deze film aan haar programma toegevoegd. Daarnaast is er een speciaal arrangement samengesteld.
Voordat de film begint kun je gebruik maken van het
speciale Sinterklaaskindermenu. Er bestaat de mogelijkheid om een combiticket te kopen, maar wil je alleen
naar de film, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.
Wanneer: woensdag 21 november
Kindermenu met filmticket: € 7.50
(start eten 17.30 uur)
Filmticket: € 5,- (start film 18.15 uur)
Waar: Cinebat (Cultuurhuus Bathmen)
Kaarten zijn te koop bij het Infopunt Bathmen in het Cultuurhuus
Braakhekke op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
De kassa is ook telefonisch te bereiken: 0570-540839
of via de website
www.cultuurhuusbraakhekke.nl

Smeenkhof 4 - 7429 AX, Deventer - 0570-651369 - info@woltersbv.nl
WWW.WOLTERSBV.NL
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Schipbeek Makelaars
Al twee jaar thuis in Bathmen
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Heb je verhuisplannen? Maak dan kennis met Schipbeek
Makelaars! Wij lopen nu extra hard, want met ons uitgebreide
marketingpakket zorgen wij ervoor dat jouw woning extra veel
aandacht krijgt! Daarmee maak jij kans om jouw woning niet
alleen snel maar ook voor de hoogste opbrengst te verkopen!

,PNLJKLFOJOPO[FBMMSPVOENV[JFLXJOLFMFOLJKLWPPS
BDUVFMFBDUJFTPQPO[FGBDFCPPLQBHJOB

Interesse? Neem contact met ons op via
0570-234250 of kijk op onze website:
www.schipbeekmakelaars.nl
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Samen ruimen we ook
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Hoe wordt een Piet Hoofdpiet?
Dat word je door hééééél lang Piet te zijn en erg goed
je best te doen. Je moet er ook een speciaal Hoofdpieten
examen voor doen.
Hoe komt het paard van Sinterklaas op het dak?
Dat is een beetje een geheimpje, maar ik kan er wel iets
over zeggen. Eerst leren de Pieten het paard langs een
regenpijp klimmen. Dat is best lastig. Als dat lukt gaan de
Pieten eerst oefenen met het paard op een plat dak. Dat is
makkelijk. Als dat lukt, worden de daken steeds schuiner
en hoger. Het moeilijkst is een schuin dak op een hoge flat.
Waarom komt u nog steeds met de boot en niet met
het vliegtuig?
In een vliegtuig passen nooit alle cadeaus en nooit alle
Pieten. Bovendien is een boot beter voor het milieu.
Krijgt u ook wel eens cadeautjes?
Jazeker. Ik krijg van veel kinderen erg mooie tekeningen
op mijn verjaardag en dat vind ik altijd het mooiste cadeau dat ik kan krijgen.
Is Sinterklaas ooit getrouwd?
Nee, daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. Ik zou het
We hebben van veel kinderen uit Bathmen vragen ont- misschien best gezellig vinden hoor.
vangen voor Sinterklaas. Sinterklaas heeft de tijd geno- Waarom draagt Sinterklaas niet altijd het baseballpemen om een aantal vragen van jullie te beantwoorden. tje in plaats van de mijter?
Ik vind de mijter veel mooier en ik houd hem zo mooi,
Nou wij zijn wel benieuwd, jullie ook?

Vragen aan Sinterklaas
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omdat ik soms de baseballpet op kan doen.
Waarom heeft u een jurk aan?
Dat zit gewoon heerlijk. Ik kan het iedereen, ook de jongens, aanbevelen!
Waarom heeft Sinterklaas een Schimmel als paard?
Die kunnen het best op het dak lopen van alle paarden. En
ik vind een schimmel het fijnst rijden en het mooist.
Waarom zetten kinderen eigenlijk hun schoen?
Om cadeautjes in te krijgen natuurlijk. Mocht je geen
schoen hebben is een laars ook prima. Maar het is niet
zo dat het cadeau dan ook groter wordt hoor als je een
laars zet.
Houdt u zelf van snoep?
Ik vind snoep, en vooral pepernoten en marsepein, heerlijk. Ik mag er alleen niet zoveel van snoepen. Dan krijg ik
gaatjes en word ik veel te dik. Maar een beetje snoepen is
niet erg hoor. Dat hoort er gewoon bij.
Misschien heeft u ook nog wel een vraag aan de kinderen uit Bathmen?
Ja die heb ik. Nou het is eigenlijk meer een oproep. Ik hoop
dat alle kinderen uit Bathmen en omstreken mij een hand
komen geven op 18 november als ik in Bathmen aankom.
Dat lijkt me erg gezellig. En ik zou het ook cool vinden
om tekeningen te ontvangen. Zouden jullie dit in de rode
brievenbus van het Sinterklaashuis kunnen stoppen!

U wilt ‘n Heerlijk Avondje?

Een warm
welkom
in onze
showroom!

0570 - 531 019
Van Dongenstraat 38
Broekland (OV)

055 - 3661 498
Molenstraat 199
Apeldoorn

www.vurigverlangen.nl

Daar heeft Uw Slager Linker heel
wat lekkers voor

Een Heerlijk Avondje hoeft écht niet alleen gevierd te
worden op Sinterklaasavond, maar kan gewoon gehouden
worden op elke dag die u zelf verkiest, hoewel de decembermaand zich daar natuurlijk wel bij uitstek voor leent!
Maar het zou ook kunnen dat u gewoon even geen zin
heeft om te koken of een feestje wilt vieren, waarbij u
wat origineler voor de dag wilt komen.
Ga dan eens praten met slager Linker, want hij heeft wel
wat leuke potjes voor u op ’t vuur! Zo is daar de Partypan,
een warmhoudpan, van tevoren gevuld met door u gekozen maaltijden of snacks. Thuis alleen even opwarmen en
u en uw gasten kunnen de hele avond onbezorgd smullen! Voor de inhoud van zo’n pan kunt u kiezen tussen
zeer diverse mogelijkheden van kip, tot spareribs, oosterse schotels, gehakt, partymix, enz.
En dan is er de Smulplank die ook geheel naar uw wens
kan worden samengesteld met, bijvoorbeeld, vleeswaren, snacks, salades, tapas! Niet alleen een lust voor het
oog….!
En wat dacht u van een voortreffelijke snackschotel onder de naam “ Strooigoed en Vuurwerk” met heerlijke
grillspecialiteiten, variërend in smaak van milt tot pittig.
Ook de inhoud van deze schotel kunt u zelf samenstellen
tot een maximum van zes soorten. Zo ziet u maar: ’t kan
best een Heerlijk Avondje worden, wanneer dan ook!
Kom gewoon even zelf kijken en overleggen! Linker adviseert wel om uw bestelling tijdig op te geven!

Postkamer van Sinterklaas
Heb jij een mooie tekening,
gedicht of verlanglijstje voor
Sinterklaas? Doe deze dan in een
enveloppe en stop deze in de één
van de twee speciale rode Sinterklaasbrievenbussen. Er staat er één
bij het Sinterklaashuis aan de Molenstraat en de andere staat in het Cultuurhuus. Sinterklaas
vindt het namelijk ook heel leuk om iets moois te krijgen.
De tekeningen, verlanglijstjes of gedichtjes stopt hij dan in
zijn grote boek of hangt ze op in zijn Sinterklaashuis. Ook
oplossingen van Sinterklaaspuzzelkrant of de ‘Hoefijzer
speurtocht’ kunnen in deze brievenbussen worden gedeponeerd. Wil je iets per post versturen, dan kan dit naar Sinterklaas Bathmen, p.a. Schoolstraat 6-A, 7437 AE Bathmen.
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Recept: Echte Bakker Nijkamp | Martin Nijkamp uit Dijkerhoek (Holten)

Lekker zoete borstplaat en speculaascake

Zie de maan schijnt door de bomen

glad mengsel van. Meng in aparte
kom het zelfrijzend bakmeel, de
speculaaskruiden, de basterdsuiker en de suiker. Mix de eieren
door de boter en voeg dan de overige ingrediënten toe. Je mixt nu
het beslag drie minuten in de 2e
Receptuur: Speculaascake
versnelling. Je cakebeslag is nu
Aantal stukjes: 1 cake
Bereidingstijd: +- 55 minuten in klaar.
Vet een cakeblik in met roomboter
de oven
en vul het blik met je beslag.
Benodigdheden:
• 200 gram zelfrijzend bakmeel Bak de cake in het midden van de
oven gaar in 55 minuten.
• 200 gram suiker
Als je niet zeker weet of je cake
• 225 gram roomboter
gaar is, prik dan in het midden
• 4 eieren
• 25 gram donkere basterdsui- van de cake met een satéprikker.
Als de satéprikker schoon blijft,
ker
dan is je cake klaar. Als er nog
• 7 gram speculaaskruiden
wat beslag aan de satéprikker zit,
•
bak de cake dan nog 5 minuutjes
Hoe bereid ik het:
Zet de oven alvast aan en warm langer.
Laat de cake afkoelen en haal
deze voor op 160 ˚C.
deze dan uit de bakvorm.
Begin met het mixen van de boter, mix hier met een mixer een Smullen maar!
met koken. Roer het klontje boter
en de vanille er doorheen en haal
het pannetje van het vuur. Giet
het mengsel in de vormpjes en
laat het 15-20 minuten uitharden.

Aantal personen: Voor de hele familie, en natuurlijk een paar extra
voor jezelf
Bereidingstijd: +- 20 minuten
Benodigdheden:
• 250 gram basterdsuiker
• 45 ml slagroom (zonder suiker)
• 1 klontje roomboter
• 10 kleine borstplaat vormpjes
• 1 theelepel vanille extract
Toen ik nog klein was maakte
mijn opa al borstplaat met dit
recept. Ik mocht altijd een paar
stukjes snoepen. Mijn oma zei altijd dat ik een lekkere snoepkont
was omdat ik deze snoepjes met
suiker zo lekker vond. Nu maak
ik de borstplaat zelf, maar nog
steeds met het recept van opa. Ik
zal je leren hoe je dit zelf ook kan
maken.

Bang in het donker sloop ik met mijn vriendinnen over de
zandweg als Zwarte Piet verkleed, om te gaan strooien in de
buurt. Een zwarte crêpe kous over het hoofd, scheve uitgeknipte gaten voor ogen en mond, een maillot, de gymbroek
van ABS en rode sweater, met op de rug ‘de zak van Sinterklaas’. Héél zachtjes gingen wij naar binnen, voorzichtig
staken wij onze koppen om de deur, en loerden of de ‘wichter’
nog op waren.
De buurvrouw was niets vermoedend aan het breien, toen ze
het als boeven uitziende viertal zag begon ze hard te gillen
en gooide het breiwerk door de keuken. De pietjes trilden als
rietjes.
De opa des huizes zei: '”Het bint de deerns má”. Wij kregen een koekje, maar was van eigen deeg. Wat waren wij
geschrokken!

$OLHYDQGH3RWKDDU

Nieuw in assortiment Wereldwinkel!
De Retulp Tumbler Thermosbeker is
een elegante thermosfles in een handig en compact formaat, die makkelijk is om mee te nemen. Je
kunt ‘m gebruiken als koffiebeker, theebeker of water met een smaakje. Dan
gebruik je het zeefje om
kruiden of fruit toe te voegen. De drankjes blijven 4
uur warm of 6 uur koud.
Met de aankoop van deze
thermobeker spaar je het
milieu en draag je bij aan
ontwikkelingshulp. Voor iedere verkochte fles wordt er
1000 liter schoon drinkwater
gedoneerd aan mensen in ontwikkelingslanden.

Hoe bereid ik het:
Leg een vel bakpapier klaar en
leg daar de vormpjes op. Doe de
slagroom in een steelpannetje en
meng de basterdsuiker er goed
doorheen. Breng het mengsel op
laag vuur aan de kook. Als de suiker goed opgelost is laat je het
nog zo’n 5 minuten doorkoken.
Let op dat je constant blijft roeren. Als je het mengsel van een
pollepel af laat lopen en het laatste wat van de lepel loopt vormt
een dun draadje dan ben je klaar

Een perfect Sinterklaascadeau!

Husqvarna 545 is ontwikkeld voor
veeleisende werkzaamheden.
De zaag heeft een baanbrekend disign
en zit vol met brute kracht
50 CC/ 2,5 KW / 38 of 45 Cm zaagblad

+

+

+

+

+

= € 735,- incl Btw
Wilt u de Zaterdag ook weer voor uzelf?
koop dan een Husqvarna Automower
die maait uw gazon altijd mooi en strak.

Voor aankoop, onderhoud of reparatie
van al uw Landbouw en Tuin & parkmachines,
bent u bij ons aan het juiste adres.

Colmschate Holterweg 112
Lettele
Ten havesweg 1
Haarle
Molenweg 8A

STERK IN ZONNEPANELEN!
Smeenkhof 8A
7429 AX Deventer

Tel 0570-503806

www.unicomoost.nl

T 0570 - 83 48 19
E info@solard.nl
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*GVITQVG8$15KPVGTMNCCU*QGǚL\GTURGN
*GVRCCTFXCP5KPVGTMNCCU
JGGHVXGGNJQGǚL\GTU
XGTNQTGPQRFGFCMGPGP
UVTCVGPXCP$CVJOGP
9GYGVGPFCV#OGTKIQ
XGGNNCPIUYKPMGNU
OQGVQOECFGCWVLGUQR
VGJCNGPOCCTFCVJKL
\QXGGNJQGǚL\GTUMCP
XGTNKG\GPFCVUPCRRGPFG
YKPMGNKGTUPKGV&GUOKF
KPJGVFQTRYKNITCCI
YGVGPJQGXGGN#OGTKIQ
GTCNXGTNQTGPJGGHVFCP
YGGVJKLJQGXGGNJKLQR
XQQTTCCFOQGVJQWFGP
6GNNGPLWNNKGOGG!
In de etalages van 19 deelnemende bedrijven liggen of hangen de hoefijzers van
Amerigo. Je moet heel goed in de etalage
kijken hoeveel hoefijzers er liggen. Tel de
hoefijzers per etalage en stop het formulier met de oplossing in de rode brievenbus van Sinterklaas (bij het Sinterklaashuis aan de Molenstraat of de speciale
Sinterklaas brievenbus in het Cultuurhuus
Braakhekke). Misschien win jij wel een
van de drie prijzen.
Op dinsdag 4 december om 17.00 uur worden 3 winnaars getrokken met een eerste,
tweede en derde prijs. De actie loopt van
17 november t/m 3 december. Het formulier kun je zelf downloaden van de website
www.bathmensekrant.nl en uitprinten
of haal het formulier op bij Cultuurhuus
Braakhekke of de bibliotheek Bathmen. Je
kunt ook het onderstaande formulier uit
de krant knippen! Alle kinderen kunnen
deelnemen. Je kunt misschien gezellig
met je klas, ouders of grootouders deze
gezellig speurtocht maken. Het leuke is
dat je zelf kunt bepalen wanneer je dit
doet gedurende actieperiode.
De prijzen worden door de VBO-ondernemer Welkoop Bathmen ter beschikking
gesteld.

#MVKGNQQRVXCPPQXGODGTVOFGEGODGT
0CCO#FTGU#CPVCNJQGHKL\GTU
&QMVGTMQQMYKPMGN

.CTGPUGYGI

%QKHHWTG$GTVFG.CPIG

/QNGPUVTCCVD

-CRUCNQP&G9QTR

/QNGPUVTCCV

4QDGTV5EJQNVGP#UUWTCPVKGP

/QNGPUVTCCVC

9GNMQQR$CVJOGP

/QNGPUVTCCV

7Y5NCIGTKL.KPMGT

/QNGPUVTCCV

$TQPUXQQTFYQPKPIKPTKEJVGTGPUNCCRURGEKCNKUV

5EJQQNUVTCCV

(KGVUGNCTKL

5EJQQNUVTCCVC

%WNVWWTJWWU$TCCMJGMMG

5EJQQNUVTCCVC

9GTGNFYKPMGN$CVJOGP

5EJQQNUVTCCV

8GNFYCEJVGT$CVJOGP

-QGMGPFKLM

(NQTC+PP$CVJOGP

&QTRUUVTCCV

&+1&TQIKUVGTKL2CTHWOGTKG*µHVGP

&QTRUUVTCCV

$NKL$NKLYQPGP

&QTRUUVTCCV

5EJKNFGTUGP#HYGTMKPIUDGFTKLH$GPPKG$KGNGOCP

&QTRUUVTCCV

-NQCUKP V*QH

$TKPM

#ODCEJVUDCMMGT2JKNNKRU

$TKPM

BV$QEMLG

$TKPM

#CTVXCPFG2QN$CFMCOGTUMGWMGPUGPXNQGTGP

&GXGPVGTYGI

*CNNQNKGXGMKPFGTGP
+PFGGVCNCIGUXCPXGTUEJKNNGPFGDGFTKLXGPGPYKPMGNUNKIIGPJQGHKL\GTU&G\GJQGHKL\GTUJGGHV#OGTKIQJG
V
RCCTFXCP5KPVGTMNCCUCNNGOCCNƥCCPƦIGJCF,GOQGVJGGNIQGFKPFG GVCNCIGUMKLMGPGPJGVCCPVCNJQGHKL\GTU
VGNNGP&G\GCCPVCNNGPPQVGGTLGCNNGOCCNQRFKVHQTOWNKGTGPFCPUVQRLGJGVKPFGDTKGXGPDWUXCP5KPVGTMNCCU
5KPVGTMNCCUJWKUKPFG/QNGPUVTCCVQHFG URGEKCNG5KPVGTMNCCUDTKGXGPDWUKPJGV%WNVWWTJWWU$TCCMJGMMG

/KUUEJKGPYKPLKLYGNGGPXCPFGFTKGRTKL\GP0KGVXGTIGVGPLGPCCOCFTGUGPVGNGHQQPPWOOGTVGPQVGTGP
6TGMMKPIFKPUFCIFGEGODGT

Vol verwachting klopt ons hart:

5KPVGP2KGVOCCPFCIFGEGODGTKPƦV&KLMJWKU
’t Dijkhuis verwelkomt op maandagmiddag 3 december
Sint en twee van zijn zwarte Pieten. Naar verwachting
arriveren ze met de rolstoelbus bij het woon-, zorg- en
dienstencentrum in Bathmen. Sint krijgt het druk,
want hij zal samen met zijn Pieten assisteren bij de
Bingo die georganiseerd wordt voor alle bewoners.

dat alle gasten een lekkere warme chocolademelk krijgen
met een speculaaskoek. We sluiten het bezoek van Sinterklaas af met een gezellige borrel met hapjes.”

Sint zal rond 14.00 uur arriveren en blijft tot 15.30 uur in
de Rotonde, waar de Bingo gehouden wordt. Daarna brengt
hij een bezoek aan de bewoners die niet naar de Rotonde
“Er zijn die dag mooie prijzen te winnen”, zegt Henk Nijen- kunnen komen. “We kijken er allemaal weer naar uit”, zegt
huis namens de organisatie van het Sintfestijn. “En de me- Henk. “Altijd gezellig als de Sint en zijn Pieten langskodewerkers Dagbesteding en Facilitaire Dienst zorgen ervoor men.”
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Altijd is Kortjakje ziek
De bewoners zitten aan de grote tafel. Alle muziekinstrumenten zijn
op tafel gezet en verdeeld. Iedereen heeft een muziekinstrument voor
zich, op schoot of in de hand. De muziek klinkt helder uit de Ipad en
alle bewoners zijn druk met hun instrument. Iedereen maakt muziek, gezellig door elkaar heen. De dame aan het hoofd van de tafel
bespeelt de xylofoon, haar buurvrouw slaat op haar eigen ritme op de
trommel, de rainsticks worden aandachtig achter elkaar omgedraaid,
de sambaballen vliegen nog net niet in het rond. Eén drukke bedoeling. Ik vraag me af of er een moment zou komen dat het te druk
voor de mensen zou worden. Ach, zegt de verzorgende, dan merk je
wel dat ze onrustig worden.
In realiteit ging het iets anders. Ik typ dit dan ook met een grote
glimlach op mijn gezicht. Hoe vaak heb ik nu al niet gemerkt dat
elke avond in 't Dijkhuis anders verloopt dan ik tevoren voorzichtig
gedacht had? Eigenlijk elke keer. Met vanavond als hoogtepunt.
Ik neem mij direct voor om vanaf nu elke avond blanco en zo open
mogelijk de afdeling Banekate op te stappen.

Aart van de Pol: naast badkamers nu ook keukens
Eindresultaat is heilig
Keukens kun je tegenwoordig overal kopen. Van de
Pol: “De keukens die wij verkopen zijn divers, veel
Duitse degelijke fabrikanten, maar daarnaast ook
handgemaakte keukens. Deze worden speciaal op
maat gemaakt in de materialen zoals de klant het
wenst. Ook kunnen we vele merken apparatuur leveren, waaronder Atag, Smeg en Siemens.
Waar we ons in onderscheiden ten opzichte van andere keukenbedrijven is ons verkooptraject. Samen
met de klant worden inspiratie en creatie vertaald
naar een uniek ontwerp. Tezamen met onze huiselijke sfeer en professionele benadering is dat onze
kracht. Onze adviseurs komen bij de klant thuis
Keukens in Bathmen
Aart van de Pol: “Met de start in Hengelo hebben we kijken om de mogelijkheden te bespreken en op
ook de expertise in huis gehaald voor wat betreft de basis daarvan een passend advies te geven. Hierin
worden uiteraard ook kleuradviezen meegenomen tot
verkoop en het plaatsen van keukens. Er zijn veel
aan het inschakelen van een binnenhuisarchitect. De
overeenkomsten met badkamers. Bladen en kasten
komen veelal van dezelfde leveranciers en badkamer- klant kan hierbij volledig worden ontzorgd. Wij gaan
heel ver in doorvoeren van details, het eindresultaat
monteurs zijn meestal ook keukenmonteurs.
is heilig. Anderen bedrijven zijn vaak alleen maar
Doordat de mogelijkheid zich voordeed dat we de
bezig met verkopen, wij zijn alleen maar bezig met
showroom met zo’n 200 vierkante meter konden
uitbreiden, hebben we nu ook in Bathmen voldoende een eindresultaat naar volledige tevredenheid van de
klant.
ruimte om, naast badkamers, een goed overzicht te
tonen van de mogelijkheden die we als bedrijf op
Nadat de wensen van de klant in kaart gebracht
het gebied van keukens en vloeren kunnen bieden.
In de showroom staan diverse opstellingen, compleet zijn wordt door ons een uitgebreide en complete
driedimensionale animatie gemaakt. Deze betreft
aangekleed, een totaal keukenconcept, waar de
niet alleen de keuken of badkamer, maar de gehele
klant inspiratie op kan doen.”
inrichting. Zo krijgt de klant een zeer realistisch
beeld van hoe het eindresultaat zal worden.”
Ontzorgen
“Veel klanten willen ontzorgd worden. Wij kunnen
Verder groeien
nu een totaalconcept bieden. Dertig procent van
onze klanten koopt daadwerkelijk een badkamer en Aart van de Pol: “We zijn als regionale speler erg
actief in het oosten van het land. We willen graag
een keuken tegelijk. Dus dat is al een substantieel
verder groeien. De toevoeging van keukens speelt in
aantal. In onze vestiging in Hengelo verkopen we
onze uitbreidingsplannen een heel belangrijke rol.”
al jaren keukens. Doordat we alles onder één dak
hebben, van monteurs tot loodgieters, kunnen we
de klant compleet ontzorgen. De klant zoekt uit en Aart van de Pol Badkamers, Keukens & Vloeren
wij doen de rest. Nu we de extra ruimte in Bathmen Deventerweg 6
erbij hebben, is onze wens om dat ook vanuit Bath- 7437 BJ Bathmen
L 0570-544441
men te kunnen bieden in vervulling gegaan”, aldus
D www.aartvandepol.nl
Aart van de Pol.
BATHMEN – Het bedrijf van Aart van de Pol dankt
haar bekendheid in de regio door de goede naam
die het heeft opgebouwd op het gebied van
badkamers en tegels. Aart van de Pol begon zijn
bedrijf in 2004 aan de Traasterdijk in Bathmen.
Vanaf de start maakt het bedrijf een gestage
groei door. Al snel voldeed de ruimte aan de
Traasterdijk niet meer aan de gestelde eisen en
verhuisde men naar de Deventerweg. In 2012
opende Aart van de Pol ook een vestiging in Hengelo. Daar worden naast badkamers ook keukens
en vloeren verkocht.

Hoe het echt is gegaan?
Bij het uitdelen van de muziekinstrumenten kijken de bewoners naar
wat er voor hen op tafel ligt. En laten het rustig liggen. Niemand
pakt iets op of beet. Er wordt gewoon gekeken en vrij stil gezeten.
Als ik een bewoonster een tamboerijn aan wil geven, schudt ze van
nee, daar wil ze niks mee. Haar buurvrouw vraagt wat ze toch met dit
ding (een trommel) moet. De mannelijke bewoner begint drie ronde
instrumenten op elkaar te stapelen. Ik kijk om me heen, zie alle ogen
op mij gericht en voel dat ik op mijn wenken bediend wordt. Tijdens
mijn vakantie had ik namelijk besloten vaker uit mijn comfortzone
te gaan. Nou, hop hop, laat maar zien dan. Ik zet de muziek aan,
zet het eerste lied in en rammel wat met een sambabal. De bewoners zingen rustig mee. Ik zet een tandje bij en sla samen met mijn
linkerbuurvrouw op een trommel, probeer de overbuurman te seinen
dat hij de rainstick eens omdraait, geef het stokje beter aan bij mijn
overbuurvrouw zodat we samen wat geluid uit de xylofoon halen. Na
een paar liedjes vraag ik mezelf af of ik nu aan de bewoners kan zien
of ze het naar hun zin hebben.
Tot mijn schrik zie ik het niet... Ik ben te druk bezig met allerlei
dingen, behalve aansluiten bij hun gevoel op dat moment. Ik besluit
even achteruit te leunen, relaxt de boel de boel te laten. De meeste
instrumenten liggen chaotisch op tafel, meneer bouwt wat door
met de trommels, een overbuurvrouw tikt nog drie keer zacht met
het stokje op tafel om er daarna ook mee te stoppen en we zingen
ontspannen nog wat kinderliedjes, omdat we die teksten allemaal nog
het beste kennen. Het voelt beter zo. Een andere keer weer verder.
Uiteindelijk besluit ik ook wat andere liedjes op te zoeken. We komen
bij Twee Motten, Tulpen uit Amsterdam, Een beetje verliefd. Het
wordt heel rustig aan tafel. Als je nu binnen zou komen, zou je je
waarschijnlijk afvragen of het wel gezellig is, of ik als vrijwilliger niet
wat actiever kan doen. Maar nee, het voelt huiselijk zo. Zoals thuis.
Dit is toch waar het om draait?
En dan gooit mevrouw op de hoek van de tafel er een heuse uitsmijter uit. Ze zegt:
"Nou, die Kortjakje was ook een goochemerd hè? Altijd ziek, maar
zondags niet!
Voor informatie over vrijwilligerswerk:
info@hetdijkhuis.nl t.a.v. Jackie van Beek".
Nathalie Steffens.

Workshop MBSR – aandachttraining in
stressreductie tijdens Week van de Werkstress
DEVENTER - Mariet Rutten is
gespecialiseerd mindfulnesstrainer en geeft op 15 november in Deventer een kennismakingsworkshop.
Ervaar jij een hoge werkdruk,
een burn-out of ziekte? Ben je
(chronisch) ziek en werkend?
Wil jij stress leren reduceren,
meer energie en evenwicht ervaren? Dat kan MBSR aandachttraining je leren. Want ontspannen
werken met plezier dat kan echt
door werkstress bespreekbaar te
maken!
Hoe? Er wordt ervaringsgericht
gekeken naar stressfactoren en

-klachten en het effect hiervan
op jouw lichaam en geest. Je
leert in vogelvlucht om er anders
mee om te gaan en de dingen te
zien zoals ze werkelijk zijn, dus
los van je gedachten of emotie. Oók jij, kunt leren anders
omgaan met patronen, stress,
negatieve ervaringen en fysieke
pijn in jouw leven!
Benieuwd?
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur.
Kosten: € 10,00 p.p.
Vooraf aanmelden bij Mariet, tel.
06-2713 6069 of via: i
nfo@mariet-rutten.nl
Info: www.compassievol-trainen.nl
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Vogelshow Lettele - Heeten - Bathmen
LETTELE - Vogelvereniging 'Ons
Genoegen' Lettele houdt in het
weekend van 17 en 18 november
haar jaarlijkse vogelshow. Dit
jaar doen de leden van de Heetense Vogelvrienden Vereniging
voor de derde keer ook mee aan
deze gezamenlijke show. Dit jaar
sluiten de leden van de vogelvereniging Bathmen/Holten zich
ook aan, zodat er nu een prachtige show van drie vogelverenigingen neer gezet wordt.
De zaal van Café/Restaurant Spikker is dan ook goed gevuld met
vogelkooien en volières en prachtig

Kerstengelenactie: nu
BATHMEN - Met de kerstengelenactie hebben ze in Deventer al
enkele jaren ervaring opgedaan
bij Stichting Present. Ook in Bathmen wil Present er actief mee
aan de slag. Daar is wel hulp bij
nodig, uw hulp.
Wat kunt u doen? Namen van
mensen die iets voor een ander
anoniem willen betekenen (de
kerstengelen) en namen van mensen die wel een opkikkertje in de
decembermaand kunnen gebruiken,
doorgeven. De kerstengelen zorgen
in de decembermaand wekelijks
voor een kleine attentie: een kaart,
een gedicht of dat wat u maar bedenkt. De medewerkers bij Present
in Deventer zorgen voor de koppeling. De koppeling vindt plaats
binnen Bathmen zelf, dus dicht bij

LETTELE - Wandelen door naKoerkampwandeltocht
tuurgebieden langs weilanden
aangekleed met groen en planten, en sloten over het mooie Salbeschikbaar gesteld door hovenier landse platteland in een georganiseerde wandeltocht dat kan
Jan Nijland. Het is dan ook zeker
in de Koerkampwandeltocht. De
de moeite waard om een bezoekje
tocht wordt voor het tweede jaar
aan deze vogeltentoonstelling te
gezamenlijk georganiseerd door
brengen.
Op vrijdag 16 november opent Jan DOCA (Deventer Oost Club Activiteiten) en de Stichting Bathmen
Jaap Kolkman, wethouder van de
gemeente Deventer, de tentoonstel- Promotie.
ling nadat de drie voorzitters van
de bovengenoemde verenigingen de Op 24 november kunnen wandelaars starten bij Café-Restaurant De
prijzen bekend hebben gemaakt.
De openingstijden zijn zaterdag 17 Koerkamp in Lettele. Er kan 5, 10,
november van 10.00 uur tot 18.00 15 of 25 km worden gewandeld.
De tocht gaat door het prachtige
uur en zondag 18 november van
café-restaurant De Koerkamp, Bath- startbureau sluit om 16.00 uur.
natuurgebied van de Stichting
10.00 uur tot 17.00 uur.
menseweg 18 te Lettele. Wandelaars (Tijd wanneer er gefinisht moet
IJssellandschap, het Oostermaat
zijn.)
die 25 km gaan wandelen kunnen
en over het landgoed ‘t Hemeltje.
Er wordt gelopen over asfaltwegen, starten tussen 09.00 en 11.00 uur. Meer informatie is te vinden op
ook in Bathmen
www.bathmen.nl en op
Voor de 5, 10 of 15 km is de start
bos- en zandpaden.
D www.wandel.nl
tussen 09.00 en 12.00 uur. Het
Inschrijven en starten kan bij
huis! De kerstengelen ontvangen
kaartjes met een kerstengel, zodat
iedereen anoniem iemand blij kan
uitgebreid met iemand die de
maken zonder dat meteen duideEerste stappen gezet voor de
financiën zal gaan beheren en
lijk is van wie de kleine attentie
belevingstuin van 't Dijkhuis
met een hovenier. Dat laatste in
afkomstig is. Natuurlijk is iedereen
vrij om wel zijn naam kenbaar te
taryclub u graag van op de hoogte! verband met de keuze van de juiste
BATHMEN - Het is ruim vier
maken, maar dat hoeft niet!
Er is een werkgroep samengesteld, planten en bloemen.
maanden geleden dat RotaryMisschien kent u ook in Bathmen
bestaande uit drie medewerkers van Het streven is het plan begin 2019
club Bathmen de Schipbeek de
iemand die u in de adventstijd
't Dijkhuis en Rotarylid Irma Rein- klaar te hebben, zodat in het vroeDuckrace organiseerde om geld
enkele keren wilt verrassen. Geef
ders uit Bathmen. Om ideeën op te ge voorjaar van 2019 begonnen kan
op te halen voor de aanleg van
worden met de uitvoering van het
dan de initialen door, de straatdoen is deze werkgroep begonnen
een belevingstuin bij Woon- en
plan. Daarbij zullen de leden van
naam en de postcode aan: stichting Zorgcentrum 't Dijkhuis. Dankzij met het bezoeken van een drietal
Rotaryclub Bathmen de Schipbeek
Present, https://stichtingpresent. de enorme betrokkenheid en
voorbeeldtuinen in de omgeving.
zelf ook de handen uit de mouwen
nl/deventer/Op deze website vindt gulheid van vele Bathmenaren
De verslagjes die van deze bezoeu duidelijke uitleg.
ken gemaakt zijn, dienen als input steken, zodat het beschikbare been sponsoren is € 16.000,- beHopelijk wordt het een drukte van schikbaar voor de aanleg van die voor het ontwerp van de belevings- drag zoveel mogelijk aan materiële
zaken besteed kan worden.
belang in Bathmen! Present.... dat belevingstuin.
tuin van 't Dijkhuis. Deze maand
De Rotaryclub houdt u op de
bent U.
wordt een begin gemaakt met het
hoogte van de vorderingen bij de
Voor vragen kunt u terecht bij
ontwerp door het formuleren van
Nu de zomervakantie voorbij is,
aanleg van de belevingstuin bij 't
Stichting Present: Margreet Smit,
het programma van eisen.
zijn de eerste stappen voor de
Dijkhuis!
06 -18801537.
aanleg gezet en daar brengt de Ro- De werkgroep wordt in deze fase

OLDEN MAKELAARS
UW SPECIALIST IN HET BUITENGEBIED

Voor verkoop, aankoop of taxatie van uw landbouwbedrijf,
perceel landbouwgrond of landelijk gelegen woning
Verkooppresentatie met foto- en videobeelden (drone!)
Meer dan 24 jaar betrokken, gedreven en deskundig
in Salland, Oost-Veluwe en Achterhoek
Ing. J.W.H. (André) Olden
06 - 11 60 87 14
info@oldenmakelaars.nl

www.oldenmakelaars.nl
www.drone-makelaars.nl

Vroegboekkorting voorverkoop geldig t/m 18-11-2018
kaarten te koop bij infopunt Cultuurhuus Braakhekke
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Muziekvereniging Orpheus pakt uit
Groots concert met als titel “De Boer op” met het Orkest van het Oosten
en.... drie regionale fanfareorkesten op zondag 25 november 2018
Bathmen-Heino-Holten Het gerenommeerde Orkest van
het Oosten - bekend van de tv-hitserie Maestro – gaat
op zondag 25 november 2018 samen met de fanfareorkesten van Orpheus uit Bathmen, Holtense Muziekvereniging HMV uit Holten en Ons Genoegen uit Heino een
groots concert geven. Uniek voor de regio, uniek voor
het Orkest van het Oosten, uniek voor de 3 regionale
orkesten én op een unieke locatie. In een grote hal op
een voormalig boerenerf net buiten Heino zullen op
deze zondagmiddag 120 amateurmusici als één orkest
gaan optreden, met na de pauze een concert van het
symfonieorkest Orkest van het Oosten met 75 professionele musici o.l.v. dirigent Ed Spanjaard. Het concert
heet niet voor niets: DE BOER OP!
Het betreft een bijzondere samenwerking van het Orkest
van het Oosten met amateurmusici. In het OvhO LAB –

de kraamkamer voor innovatieve ideeën – ontstond het
HaFaBra-project van de enthousiaste tubaïst Joost Smeets.
Zijn doel is om amateurs, professionals en liefhebbers te
verbinden door muziek! Veel blazers van het Orkest van
het Oosten hebben hun eerste muzikale schreden gezet bij
de plaatselijke harmonie, fanfare of brassband. Het orkest
maakt nu de cirkel rond door concerten te geven met acht
Overijsselse muziekverenigingen.
De dirigenten van amateurorkesten Berjan Morsink,
Michelle Wassing en Jan Jager nemen ieders een deel van
het programma voor de pauze voor hun/haar rekening. De
variëteit in de muziekwerken is groot. Met typische fanfare
werken zoals het fraaie openingswerk Vitae Lux van componist Frode Alnaes en het grote werk Friendly Takeover van
Oliver Waespi. Uiteraard staan er ook wat meer bekende
melodieën op de lessenaar zoals het bekende Halleluja en

Interview Orpheus dirigent Berjan Morsink
over concert “De Boer Op’
Berjan Morsink is de enthousiaste dirigent van het fanfareorkest van Muziekvereniging Orpheus uit Bathmen. En Orpheus
is een van de drie gelukkige
blaasorkesten die samen met
het Orkest van het Oosten meedoen aan het concert De Boer Op
dat plaatsvindt op 25 november
in Heino. Alle reden dus om
Berjan eens uit te horen over de
voorbereidingen.
Berjan zijn jullie er klaar voor?
Nou ja, klaar voor … de voorbereidingen verlopen goed. We zijn nu
acht weken bezig. Alle leden van
het orkest zijn erg nieuwsgierig
naar het verloop van zo’n groots
concert. De meeste zijn gewend
om met 35 tot 40 man te spelen.
Straks staan er meer dan honderd!
Gelukkig heb ik zelf meer ervaring
met grote orkesten en concerten.

eerst zelf goed oefenen en dan
pas met de andere orkesten gaan
repeteren. Maar reken erop dat we
samen gaan oefenen! De dirigenten hebben overigens wel contact.
Over het programma, welke stukken ingekort moeten worden en
wie welk slagwerk doet.

En wat vind je van het programma?
Dat spreekt me erg aan! Het is
En is er veel contact met de andere een aantrekkelijk repertoire met
veel gevarieerde stukken. Echte
orkesten?
fanfareorkesten die traditionele
We kennen onze medespelers al
wel. We hebben op 15 april met de fanfaremuziek spelen met uitstapjes naar de musical bijvoorbeeld.
drie blaasorkesten (Ons Genoegen, Muziekvereniging Holten en
Dat klinkt leuk, vertel daar eens wat
Orpheus) bij elkaar gezeten. Het
meer over
Orkest van het Oosten was hier
ook bij. Dus helemaal nieuw is het We spelen veel fanfaremuziek
straks niet. We willen als Orpheus van Rob Goorhuis. Dat is een van
goed beslagen ten ijs komen. Dus de bekendste componisten in de

hafa-wereld van Nederland. Heel
herkenbaar! We maken een medley
van de musical Soldaat van Oranje.
Een groot deel van het publiek
kent deze klassieker inmiddels.
Een erg leuke afwisseling als je
het mij vraagt.
Wat wordt volgens jou het hoogtepunt?
Twee onderdelen springen er voor
ons extra uit. Ten eerste een stuk
dat we samen met een solist van
het Orkest van het Oosten spelen.
Het is van de componist Carl Wittrock.
Wat ook erg mooi wordt is een
stuk van Piazolla. Dat is een bekende tangocomponist. We nemen
zijn werk: de vier seizoenen van
Buenos Aires. Ik ben bezig om het
deel ‘Winter’ te arrangeren.
Komen kijken en luisteren dus?
Ja! Mensen moeten zeker komen
luisteren. Alleen al omdat het
een unieke samenwerking tussen
regionale blaasorkesten en professionele muzikanten is. Het publiek
ziet de fanfare in al haar verscheidenheid.

muziek uit de musical Soldaat van Oranje. En als toetje een
muziekwerk van de Nederlandse componist Carll Wittrock
met het Orkest van het Oosten én de 3 fanfareorkesten.
Het belooft een hele bijzondere muzikale middag te worden
in een tot muzikale tempel omgedoopte bedrijfshal van de
familie Reuverkamp, aan de Oude Dalfserweg 6 te Heino.
Het concert begint om 14.30 uur. De kaartverkoop gaat
o.a. lokaal via het infopunt van Cultuurhuus Braakhekke
te Bathmen maar kan ook via de site van dit project www.
ovhodeboerop.nl . De kaarten kosten aan de zaal € 17,50
en in de voorverkoop tot en met 18 november 2018 voor de
speciale prijs van € 15,00.
Geniet van bijna 200 amateurs – en professionals die u een
zeer afwisselend muzikaal programma gaan voorschotelen.
Een unieke samenwerking van 3 regionale fanfareorkesten
met een top symfonieorkest.

Muzieklessen op basisscholen Bathmen
groot succes
Bathmen – Méér muziek in de
klas is een thema en een boodschap die je de laatste jaren veel
via de media hoort en ook door
onze koningin Maxima wordt
verkondigd. Sinds 2013 heeft
Orpheus reeds met de drie basisscholen Dorpsschool, Looschool
en Rythmeen de samenwerking
gezocht om de jongeren aan het
musiceren te krijgen.
Er was tussen de scholen en
Orpheus iets wat hen verbindt,
namelijk de scholen die in hun
onderwijsprogramma muzieklessen moeten geven en Orpheus die
graag de jeugd wil interesseren en
enthousiasmeren voor muziek. De
meesters en de juffen hebben niet
altijd interesse of het gevoel voor
muziek dus was het aanbieden van
de inzet van docente Liesbeth Vernout via stichting Toekomst-Muziek
en Orpheus een schot in de roos.
Gedurende het schooljaar krijgen
de leerlingen van groep van vijf
een tiental muzieklessen waarbij
zij ritmes moeten oefenen, naar
elkaar luisteren (gelijk beginnen en
eindigen) en leren na te spelen wat
een ander speelt/klapt. De leerlingen gaan met echte glimmende
blaasinstrumenten aan het spelen
dat wordt afgesloten met een echt
concert voor de ouders/grootouders en enkele groepen leerlingen
van de school. Op aangeven van
docente Liesbeth worden diverse
muziekwerkjes gespeeld of wordt
er een muzikaal verhaal verteld.
De leerlingen mogen zelf ook een
melodietje spelen die de andere
kinderen dan na moeten spelen.
De einduitvoering is elke keer een
groot succes. De reacties van blije
kinderen en verrassend kijkende
ouders spreekt boekdelen.

Na deze 10 muzieklessen met
einduitvoering kunnen de leerlingen kiezen om met muziek spelen
verder te gaan bij Orpheus via de
Blazerklas waarin de leerling laagdrempelig met samenspel op een
echt instrument kan kennis maken
met muziek. Elke dinsdag middag
worden er in diverse blazersklassen gerepeteerd onder leiding van
de jonge enthousiaste dirigent
Stephen Willink. Daarnaast kiezen
vele leerlingen om ook direct
individueel muziekles te nemen bij
Orpheus op een blaasinstrument
of slagwerk. Op deze wijze hebben
al tientallen groepen leerlingen
kennis gemaakt met muziek via dit
project en zijn er daarnaast leerlingen gestart met het spelen van een
koperblaasinstrument, saxofoon of
slagwerk.
Orpheus en stichting Toekomst-Muziek gaan met dit project nog vele
jaren door, enerzijds vanwege het
succes en de positieve energie van
de jonge muzikanten en anderzijds
vanwege de prettige samenwerking
met de directeuren en de meesters
en juffen van de groepen 5 van de
basisscholen.
Voor meer informatie over de blazersklas en/of individueel muziekles kunt u contact opnemen met
Janneke van Mierlo, 06-48502254
of mail: muziekles@orpheus-bathmen.nl.
Voor meer informatie over Stichting
Toekomst-Muziek en de mogelijkheden voor donaties/giften, kunt
contact opnemen met Johan Kippers, 0570-542415 of mail johan@
kippershrm.nl.
Voor meer informatie over Orpheus
kunt u contact opnemen met
André Olden, 06-11608714 of mail:
andreolden40@gmail.com.
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ZWEMBAD DE LOOËRMARK IN LOO-BATHMEN ZOEKT EEN

ASSISTENT-HOOFDBADMEESTER voor minimaal 16 en maximaal 20 uur per week
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gezellig winkelen
op 15,16 en 17 november
bij Steunenberg Schoenen
HOLTEN –15, 16 en 17 november staan bij
Steunenberg Schoenen in het teken van
gezellig winkelen. Ook zijn er op 15 en 16
november extra koopavonden. Voor zowel dames al heren heeft men het één en ander in
petto. Dames kunnen zich laten voorlichten
over de bijzondere producten van Beyuna. De
dames van Beyuna zijn tijdens de koopavonden aanwezig, maar ook de gehele zaterdag.
Het motto van Beyuna: ‘Geniet van uw eigen
schoonheid!’
Roel Walgien van Steunenberg Schoenen: “Voor
de heren hebben wij deze dagen extra aandacht
met op donderdag- en vrijdagavond de aanwezigheid van de fabrikant van ons mooie nieuwe
Italiaanse merk Laccio schoenen. U kunt op
deze avonden zelf de kleur van uw schoenen bepalen door ze te laten verven. Bij aanschaf van
deze schoenen ontvangt u een riem op kleur
cadeau. Daarnaast hebben we ook nog leuke
aanbiedingen voor de heren. Als klap op de
vuurpijl hebben wij een lekker Italiaans wijntje
voor u klaar staan! Nieuwsgierig? Komt dan zelf
de sfeer proeven!”

Lezing over orthomoleculaire voedingsleer en kracht
van kruiden in bibliotheek

dingsleer te volgen. Inmiddels heeft ze in
het landelijke Beekbergen een therapeutische kruidentuin aangelegd. Zij draagt haar
BATHMEN - Op dinsdag 27 november van een medicinale thee kon maken. Voorna- kennis graag over aan iedereen die net als
20.00 tot 22.00 uur vertelt Marie Foelkel melijk door deze ervaring ontstond haar zij in verwondering en met respect naar de
natuur in al haar verschijningsvormen kijkt
belangstelling voor de toepassing van
over de orthomoleculaire voedingsleer
kruiden en de medicinale eigenschappen en ervan weet te genieten. Deze lezing over
en de kracht van kruiden in de Bibliode orthomoleculaire voedingsleer wordt
van planten.
theek Bathmen. Foelkel is opgegroeid
geïllustreerd met een powerpointpresentatussen het groen en kwam op jonge
tie en kruidenproducten zullen te zien en
Terug in Nederland gaf ze haar ervaringen
leeftijd, tijdens een reis door Canada,
te koop zijn, en misschien ook te proeven.
een stevige theoretische basis door de opbij toeval in contact met een Indiaanse
leidingen dieetkok en orthomoleculaire voe- Een kaartje voor de lezing kost € 7,50 voor
kruidenvrouw. Die leerde haar hoe ze

leden en € 10,00 voor niet-leden. Reserveren kan via www.bibliotheekdeventer.nl
Maandthema Voeding
In november staat de Bibliotheek Deventer
in het teken van voeding. Het thema sluit
aan bij dat van de leescampagne Nederland
Leest. Initiator CPNB vroeg vijf auteurs
verhalen te schrijven voor het geschenkboek
'Je bent wat je leest'. Het boekje ligt de hele
maand november in alle vestigingen van de
bibliotheek klaar.
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Open Huis

Goor 25 januari 2019
Holten 1 ƒebruari 2019
aanvang 18.30 uur

ͬǁĂĞƌĚĞŶďŽƌĐŚ
ͬƐŐĚĞǁĂĞƌĚĞŶďŽƌĐŚ
ǁǁǁ͘ǁĂĞƌĚĞŶďŽƌĐŚ͘Ŷů

Scholengemeenschap voor vmbo-mavo-havo-atheneum-gymnasium
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[INGEZONDEN MEDEDELING]

Dijkerhoekse Toneelavond

Fit zijn in plaats van altijd maar
vermoeid? Acupunctuur helpt u daarbij!
BATHMEN - Veel mensen hebben vandaag de dag last van vermoeidheid. Werk, een volle agenda en een drukke thuissituatie.
Voelt u zich ook al tijden lichamelijk of geestelijk moe? Gaat
deze vermoeidheid niet vanzelf over en beperkt dit het dagelijkse functioneren? Therapie bij Acupunctuur Buqi Nollen helpt
u uw vermoeidheid te verminderen en u fitter te voelen!
De behandeling
De behandeling bij vermoeidheid is afhankelijk van de oorzaak
van uw klachten. Tijdens de intake (voorafgaand aan de behandeling) wordt uw gehele gezondheid bekeken. Onderwerpen als werk,
voeding, emoties en andere lichamelijke- en/of psychische klachten
komen aan bod zodat de acupuncturist een goed beeld krijgt van de
oorzaak van uw klachten. Vervolgens start de behandeling met als
doel het herstel van lichaam en geest. Het resultaat is minder spanning in uw lichaam, meer rust in uw hoofd en het hebben van meer
energie. In de meeste gevallen wordt dit al na een aantal behandelingen bereikt! De behandelingskosten worden vanuit de zorgverzekeraar
vaak (deels) vergoed.
Wekelijkse groepsles
Elke dinsdagavond geeft acupuncturist Jos Nollen Taijiwuxigong®
lessen in sporthal ‘Ons Centrum’ in Okkenbroek. Deze lessen zijn een
combinatie van Taiji en QiQong waarbij, door middel van oefeningen, op een leuke en ontspannen manier aan de gezondheid wordt
gewerkt.
Indien u meer informatie wenst over de acupunctuurbehandelingen of
groepslessen? Bezoek dan de website www.acupunctuur-nollen.nl, bel
0570-544016 of kom naar één van de (gratis) inloopspeekuren.

Nieuw bij Paul Roescher:
maatwerk design eettafels

DIJKERHOEK - Buurtvereniging
Schoolkring Dijkerhoek en het
Dijkerhoeks Amateur Toneel verzorgen op zaterdag 24 november
de Dijkerhoekse Toneelavond.
Het toneelstuk dat tijdens deze
avond wordt gespeeld, heet
‘Spieker Willem, wat hej toch
uutvreten’ en wordt opgevoerd
onder leiding van regisseur Monica van Mierlo.

Het blijspel, bestaande uit drie
bedrijven, gaat over vier heren
die op de morgen na het jaarlijkse
feest van de muziekvereniging
ontwaken met 'n zwaar hoofd. Al
gauw blijkt dat ze door overmatig
alcoholgebruik (tot half zes in de
morgen) ’n totale black out hebben. Daardoor weten ze 'n aantal
dingen niet te plaatsen. Als Willem
in zijn timmerwerkplaats enigszins

tot zich komt, mist hij zijn gebit,
z'n portemonnee en 'n schoen,
terwijl hij 'n ladder met 'n gebroken sport ontdekt, die er eerder
niet was. Zijn inwonende knecht
Frank is met 'n kapot vensterluik
naar huis gekomen, nota bene van
't raam van de tweelingzus van z'n
verloofde en hij heeft bovendien
ook nog 'n damesslipje in z'n zak.
Johan, de plaatselijke veldwachter,
komt opdagen met 'n enorme buil
op z'n hoofd en met 'n sport van
de ladder, terwijl hij z'n tabaksdoos mist. Chris, de toekomstige
schoonvader van Frank, mist z'n
horloge en heeft op de kamer van
z'n dochter 'n tabaksdoos en portemonnee ontdekt, terwijl Gertrude,
de huishoudster van de pastoor
helemaal aan 't andere eind van
't dorp in haar slaapkamer gebit,
schoen en horloge heeft gevonden.
De oplossing van al die raadsels
zorgt voor kostelijke situaties
De avond begint om 20.00 uur bij
Het Bonte Paard in Dijkerhoek.
Ook zal het toneelstuk weer in
het Kulturhus in Holten worden
opgevoerd. Dit zal zijn op 15 maart
2019 om 20.00 uur.

Pels en Pluim showt haar mooiste dieren
LAREN - In het weekend van 17
en 18 november showen de leden
van kleindierenvereniging Pels
en Pluim Laren hun allermooiste
dieren aan een breed publiek.
Maar liefst tweehonderd mooie
konijnen, sierduiven, hoenders
en dwerghoenders strijden om
de kampioenstitels. Alle raszuivere dieren worden beoordeeld
op hun specifieke raskenmerken
door speciaal opgeleide keurmeesters. Wie mag zich de kampioen van de Kleindierenshow
noemen?
De Pels en Pluimers maken ook van
deze show weer een echte show.
Het thema is:'Ik hou van dieren'.
De liefde is uiteraard het hele jaar
door aanwezig bij het houden en
verzorgen van dieren. Maar bij C.R.
Stegeman in Laren pakt de club

RIJSSEN - Al meer dan 45 jaar is Paul Roescher een vertrouwd adres
voor het inrichten van woningen. In de Megastore aan de Plaagslagen 2 in Rijssen worden keukens, badkamers, tegels, vloeren,
haarden en kasten allemaal overzichtelijk onder één dak aangeboden. Sinds kort is daar een nieuwe categorie aan toegevoegd: design BATHMEN - Sinds enige tijd kuneettafels met bijbehorende stoelen.
nen hondenbezitters uit Bathmen en omgeving een beroep
hun eettafel volledig naar eigen
Centrale leefruimte
doen op Bobbie Op De Koffie!,
wensen samenstellen. Een uitgeDe keuze van Paul Roescher om
een initiatief van Mirjam Heezen
het assortiment uit te breiden met breide keuze uit tientallen soorten uit Bathmen.
onderstellen, formaten, kleuren en
eettafels is eenvoudig te verklahoogwaardige materialen zorgt dat Bobbie Op de Koffie! koppelt honren, aldus de directeur van het
voor iedere smaak wel een passen- denbezitters aan hondenvrienden.
bedrijf. “We zien dat de keuken
een steeds prominentere rol speelt de design eettafel te vinden is. De Die laatste groep bestaat veelal uit
selectie eettafels in de Megastore
als de centrale leefruimte in huis.
mensen die zelf een hond hebben
laat slechts een fractie van de vele gehad maar de jarenlange verantMensen brengen steeds meer tijd
door in de keuken en kiezen bij het mogelijkheden zien.
woordelijkheid voor zo’n trouwe
vernieuwen van hun keuken ook
viervoeter niet meer op zich kunRust en harmonie
vaker voor een bijpassende eetnen/willen nemen en tóch graag
tafel. Zowel praktisch als financieel Voor mensen die houden van rust
een fijn contact willen hebben met
en harmonie is een bezoek aan
bieden we onze klanten intereseen hond en het gezellig vinden
sante voordelen door ze allebei aan Paul Roescher beslist de moeite
om er met regelmaat één in huis te
waard. “Voor een uniforme uitstra- hebben. Bovendien zorgt een hond
te bieden.”
ling van de keuken bieden we onze er voor dat je de deur uit moet, in
klanten zelfs de mogelijkheid om
Maatwerk
beweging blijft, in contact komt
hun tafelblad in dezelfde stijl uit
Waar veel woonwinkels stanmet andere mensen én ze bieden
te voeren als het werkblad van
daardtafels aanbieden, gaat Paul
zelf een luisterend oor!
hun keuken. Zo wordt de eettafel
Roescher een stap verder. Dankzij
Bent u een hondenbezitter die met
letterlijk een verlengstuk van de
het Mix & Match tafelprogramma
regelmaat een goede oppas zoekt
keuken”, aldus de enthousiaste
kunnen klanten zowel het onvoor de hond óf mist ú de gezelligdirecteur.
derstel als het tafelblad van

flink uit met veel rode harten.
Rood is immers de kleur van de
liefde en dat zal Pels en Pluim ook
zeker uitdragen op hun show. De
Pels en Pluim leden uit Laren en
omliggende dorpen houden veel
van hun dieren. Het is belangrijk
dan de soms al zeldzame rassen in
stand worden gehouden en niet

verloren gaan. Het is dikwijls een
stuk cultureel erfgoed. Wat te denken van het Nederlandse konijnen
ras de Havanna. Een ras met een
donkere chocolade kleur. Of de
kleurrijke Welsumer krielen en Bielefelder hoenders. Stuk voor stuk
plaatjes van dieren om naar te kijken. Meer weten over het houden
van konijnen, hoenders, sierduiven
of watervogels. De kenners van Pels
en Pluim Laren vertellen u graag
over hun hobby. Want waar het
hart vol van is, stroomt de mond
van over.
Voor meer informatie zie:
www.pelsenpluimlaren.nl
De show is geopend op zaterdag 17
november van 10.00 uur tot 18.00
uur en zondag 18 november van
10.00 uur tot 16.30 uur. U bent van
harte welkom.

Gezelligheid op pootjes met Bobbie-op-de-Koffie!
heid in huis en wilt u best graag
als oppas fungeren? Dan brengt
Bobbie Op de Koffie! u graag bij
elkaar!
Voor nadere informatie kunt u

terecht bij Mirjam Heezen, tel. 0611859234.
Website: bobbieopdekoffie.nl
Mailadres:
info@bobbieopdekoffie.nl

BathmenseKrant | pagina 14

Collecte voor het Diabetes Fonds
BATHMEN, OUDE MOLEN, OKKENBROEK & LETTELE - Van 29 oktober
tot en met 3 november heeft de
jaarlijkse collecteweek van het Diabetes Fonds plaatsgevonden. In Bathmen gingen 56 collectanten langs
de deur. De totale opbrengst is €
2819,00. 17 Vrijwilligers gingen
van 29 oktober tot en met 3 november in Oude Molen, Okkenbroek
& Lettele op pad voor het Diabetes
Fonds. Gezamenlijk haalden zij met
de collectebus ruim € 1083,10 op.

Bathmen
* Vr 16 nov, 19.15 uur: Volleybal in sporthal De
Uutvlog: A.B.S. Dames 1 - Hooiberg Dames 1.
* Vr 16 nov, 21.15 uur: Volleybal in sporthal De
Uutvlog: A.B.S. Heren 1 - Avior Heren 4.
* Ma 19 nov, 20.00 uur: Jaarvergadering Stichting
Oranjecommissie Bathmen in ’t Dijkhuis, Gorsselseweg 2.
* Wo 21 nov, 14.00 uur: Seniorenmiddag in de
Rotonde van 't Dijkhuis: Solis Mio.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Almen
* Do 15 nov, 20.00 uur: Lezing over de bouw- en
bewoningsgeschiedenis van jachtslot Het Oude Loo
door Huub Ummels voor de Historische Vereniging
De Elf Marken in dorpshuis Ons Huis aan de Dorpsstraat 37.
Gorssel
* Wo 21 nov, 11.00 uur:Lezing 'Al 200 jaar het
RMO' door Drs. Annet van Wiechen in ’t Trefpunt,
Molenweg 55.
Epse
* Zo 18 nov, 11.30 uur: Koffieconcert door contrabassist James Oesi in de kerk van Epse.
Harfsen
* Vr 16 nov, 17.00-20.00 uur: Feestmiddag/-avond
60 jaar Vrouwen van Nu Harfsen en Kring van Dorth
in Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 4-6.
* Zo 18 nov, 11.30 uur: Koffieconcert SDG samen
met brassband Crescendo in de muziekzaal in
Hoeflo.
Lettele
* Za 17 nov, 10.00-18.00 uur en zo 19 nov, 10.0017.00 uur: Vogelshow Lettele - Heeten - Bathmen
in de zaal van Café/Restaurant Spikker.

Oplossingen door onderzoek
Dankzij onderzoek is al veel bereikt
waardoor mensen met diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo is
ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat,
dat is een fout van het afweersysteem. Daardoor kunnen we nu bij
sommige kinderen diabetes afremmen. Ook is er nu bijvoorbeeld betere
begeleiding van mensen met diabetes
en depressie, wat vaak samengaat.
Daardoor voelen mensen zich beter en
ze blijven gezonder. Geld voor meer
onderzoek is hard nodig. Het Diabetes
Over het Diabetes Fonds
Bathmen
Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen Fonds zet zich hiervoor in.
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1een gezond leven verdient zonder
Niemand aan de deur gehad?
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
diabetes en de complicaties ervan.
U kunt alsnog geld overmaken op
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
Het Diabetes Fonds wil Nederland
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
gezonder maken en diabetes genezen giro 5766 t.n.v. het Diabetes Fonds
in Amersfoort. Voor meer informatie: (Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis
door wetenschappelijk onderzoek te
bel 033 – 4622055 of kijk op www.
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
financieren naar betere behandelindiabetesfonds.nl. Namens iedereen
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping
gen, genezing en complicaties van
met diabetes: hartelijk dank!
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsendiabetes type 1 en type 2.
praktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen),
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels,
Bestrijding Japanse Duizendknoop
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Motie Gemeentebelang voor de bestrijding van de Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
Japanse Duizendknoop als voer voor varkens
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groeneen Groenbedrijf Deventer. Hiermee
DEVENTER - De gemeenteraad van
strook 1.
wordt tevens een bijdrage geleverd
Deventer stemde unaniem in met
een proef om de Japanse Duizend- aan de verbinding tussen stad en het Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS sportkantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek Bathmen,
platteland.
knoop uit roeien door de plant te
De potentiële voordelen ten opzichte TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum Kinderopvoeren aan varkens.
vang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring van Dorth),
van de huidige methode zijn:
• De transportkosten van de plant 's zomers bij Zwembad De Looërmark.
Effectief bestrijden van de Japanse
naar een lokale varkensboer zijn 17 en 18 november
Duizendknoop, op de locatie waar
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. Spoedaanzienlijk lager in vergelijking
deze groeit, duurt meerdere jaren.
nummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
met het transport naar een
Op sommige plekken is hierdoor
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411.
gespecialiseerd bedrijf omdat
rooien en afvoeren van de plant naar
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder:
er geen gespecialiseerde bedrijgespecialiseerde verwerkingsbedrijCentrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico
ven in de directe omgeving van
ven noodzakelijk. Een alternatief is
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Deventer zijn.
het bestrijden met glyfosaat, echter
• Het voeren van de plant aan var- Tandarts: Tandartspraktijk Kerkstraat, Kerkstraat 7,
de raad heeft besloten geen milieuDeventer, tel. 613513.
kens aanzienlijk minder kosten
onvriendelijke bestrijdingsmiddelen
met zich meebrengt ten opzichte Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
zoals glyfosaat meer te gebruiken. De
van te laten verwerken door een Zie ook: www.carinova.nl
Gemeentebelang wil een proef opzetUitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate.
gespecialiseerd bedrijf.
ten waarbij gerooide planten gevoerd
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
worden aan varkens bij een lokale
De motie is door de raad op 7 novem- Deventer, tel. 653000.
varkenshouder. Op basis hiervan kan
Lettele/Okkenbroek
de effectiviteit van de proef gemeten ber aangenomen en het college wil
graag hieraan medewerking verlenen. Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar.
worden. Gemeentebelang wil deze
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
proef graag opzetten in samenwerking Na een jaar zal de proef geëvalueerd
De Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
worden.
met varkensboer(en), gemeente, LTO

Attent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
(buiten).
AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
Riele.
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
Colmschate
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
17 en 18 november
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartspraktijk Kerkstraat, Kerkstraat 7,
Deventer, tel. 613513.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen: ma
t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00-16.00
uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de Groteplein 18, 7451 DH Deventer.
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
tel. 653000.
Laren/Harfsen/Almen
17 en 18 november
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnummer: 0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.
com
Huisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnummer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl

Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
Bathmen
*Za 17 nov, 19.00 uur: Vesper. Uit de Vespergroep.
* Zo 18 nov, 10.00 uur: Heilig Avondmaal. Ds. J.
Weijenberg uit Harfsen.
Okkenbroek
* Zo 18 nov, 10.00 uur: Kindernevendienst. Dhr. E.
Fokkema uit Twello.
't Dijkhuis
* Za 17 nov, 18.30 uur: Weeksluiting. Mw. Hanneke
Overduin.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 16 nov, 09.00 uur: Eucharistieviering. H.
Brummelhuis.
* Za 17 nov, 19.00 uur: Communieviering m.m.v.
herenkoor. H. Bloo.
* Zo 18 nov, 09.00 uur:.Gebedsviering.
Titus Brandsmahuis
* Za 17 nov, 13.30 uur: Eucharistievieringvoor
slechthorenden. M. Broesterhuizen.
Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 18 nov, 10.30 uur: Jeugddienst. Ds. Henk
Schuurman.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 18 nov,10.15 uur: Eredienst.
H. Nicolaas Schalkhaar
* Zo 18 nov, 10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Nicolaaskoor. G. Nijland.
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
* Zo 18 nov, 10.30 uur: Eredienst.
*Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 18 nov, 10.00 uur: Dialectdienst. Dhr. J.
Leijenhorst uit Barchem.
Protestantse Gem. Laren
* Zo 18 nov, 10.00 uur: Ds. H. van Solkema uit
Heino.
Protestantse Gem. Almen
* Zo 18 nov, 10.00 uur: Ds. S. Sluis uit Warnsveld.
Protestantse Gem. Gorssel
* Zo 18 nov, 10.00 uur: Mw. Ds. J. van Essen-Abarbanel uit Okkenbroek.
Gereformeerde Kerk Gorssel (GKN), locatie 'De
Brink', Hoofdstraat 27
* Zo 18 nov, 16.30 uur: Dienst.
Protestantse Gem. Epse
* Zo 18 nov, 10.00 uur: Mw. Dr. M.R. de Vries-Schot
uit Gorssel.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe
*Zo 18 nov, 10.00 uur: H. Mis m.m.v. Byzantijns
koor. Pastoor H. Scheve.
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ABS Dames 1 kon geen vuist maken
VAASSEN - Afgelopen zaterdagavond stond de handbalwedstrijd tegen CVO 1 in Vaassen
op het programma. Beide teams
zijn erop gebrand om in de bovenste regionen mee te draaien
om de kampioenstitel.
ABS ging direct fel en snel van
start. Dit resulteerde in een
voorsprong van vier doelpunten.
Echter CVO kwam ook in hun spel
en zo werd de achterstand vrij
snel weer ingehaald. De dames
gingen de rust in met 14-13 op
het scorebord.
Na een korte break gaf coach Toke
Poesse aan, dat we ons eigen spel
moesten blijven spelen en niet te

laten intimideren door het agressieve spel van CVO. Helaas lukte
dit advies niet. Ook door toedoen
van de scheidsrechter die niet
voor technische fouten floot en te
weinig strafte voor de overtredingen, kwamen de dames niet door
de verdediging heen. ABS deed er
30 minuten alles aan om toch bij
te blijven, maar kon helaas geen
vuist maken.
De geflatteerde einduitslag werd
uiteindelijk 31-24.
Helaas geen punten. Aankomende
zaterdagavond spelen ze een
zware uitwedstrijd tegen de dames van Dalfsen 2 om 19.00 uur
in de Trefkoele.

Het wekelijkse trimuurtje op de
zaterdagochtend: ABS Master-trimmen

ATB avondtoertocht op 17 november 2018
LAREN - Na de succesvolle
reacties van de vorige drie jaar
zal er op zaterdag 17 november
een afwisselende ATB-tocht door
de omgeving van Laren worden
uitgezet.
Het is geweldig dat er zoveel medewerking komt van particulieren
en bedrijven. Het is nu ook gelukt
om over nieuwe terreinen te mogen
rijden en zo opnieuw een unieke
tocht te realiseren. Vooral die verrassende plekken, door en rond het
dorp, over erven en door bedrijven,
maken het een bijzonder gebeuren.

BATHMEN - Je zou het niet zeggen als je deze foto ziet maar
deze groep werkt zich elke
zaterdagochtend in het zweet
om zijn/haar conditie op peil te
brengen en te houden.
Tussen 08.30 uur en 9.30 uur komen er 12 tot 15 leden bijeen en
worden er allerlei oefeningen gedaan in het Traasterbos in Bathmen, waarbij gebruik gemaakt
wordt van diverse materialen. Dit
alles onder de deskundige leiding
van Jacques van Trijp.
Gaat u graag op wintersport?
Kom dan meedoen en bereid uw
spieren goed voor op het skiën of

langlaufen. Voor de prijs hoeft u
het niet te laten.
ABS Master-Trimmen hanteert
nog steeds een contributie van
€ 5,00 per maand.
Jacques van Trijp die volgend
jaar al 40 jaar lid is en al vele
jaren deze trainingen voor ABS
verzorgt, nodigt u van harte uit
om een keertje 'gratis' een training te volgen. De groep start op
zaterdagmorgen bij camping De
Flierweide in Bathmen.
Neem voor informatie contact op
met Jacques van Trijp, mobiel 0651422248 of raadpleeg de website
www.trimmen.absbathmen.nl

Collectanten gezocht voor de
Ziekte van Huntington
DEVENTER - Het kan iedereen overkomen, ook jou en mij. De
ziekte van Huntington, een mensonterende ziekte die qua symptomen een combinatie van Alzheimer, Parkinson en ALS lijkt.
Onderzoek is nodig, veel onderzoek. In week 3 (maandag 14 t/m
zaterdag 19 januari 2019) heeft het Campagneteam Huntington
een vergunning gekregen om in de gemeente Deventer te mogen
collecteren.
Om te collecteren zijn uiteraard collectanten nodig. Paul van de
Groep is namens de stichting op zoek. “Wil jij een steentje bijdragen
door een paar uurtjes of een paar avonden mee te lopen? Op deze
manier help je mee in de strijd tegen deze vreselijke ziekte, die iedereen kan krijgen.
Dankzij de afgelopen acties van de stichting Campagneteam Huntington is er al geld opgehaald en met de collecte hoopt de stichting
natuurlijk op een mooi bedrag, dat voor 100% naar onderzoek van de
ziekte van Huntington gaat.”
Wil je mee collecteren? Meld je dan aan bij Paul van de Groep,
telefoon 06-18995347 of via paulvandegroep47@gmail.com

De lengte van de tocht is ca. 30
km. Er zal nu voor het eerst een
mogelijkheid zijn om de route in te
korten naar ca. 20 km, zodat ook
minder geoefende of jonge mountainbikers gemakkelijk deze tocht
kunnen rijden. Men hoopt zo meer
jeugd te begroeten. Ook ieder die
niet zo vaak op de mountainbike
zit zal beslist genieten van deze
tocht.
Inschrijven en starten tussen 18.00
– 20.00 uur. Startplaats is bij Bennie Brummelman, Oude Deventerweg 6, 7245 PX Laren.
Het inschrijfgeld is € 6,00 waarbij

een kop soep of consumptie is
inbegrepen.
Basisschoolleerlingen mogen gratis
meefietsen.
De route is goed aangegeven met
reflecterende pijlen. Deelnemers
moeten wel zelf zorgen voor goede
verlichting en een helm. Bij de
start is eventueel (extra) verlichting te leen, zolang de voorraad
strekt. Deelname is op eigen risico.
Voor verdere informatie:
Bert Roekevisch 06-20436714.
D www.toeristenbelanglaren.nl

Succesvolle afsluiting Dynamic Tennis bij TC Bathmen:
vervolg in het voorjaar!
BATHMEN - Hoe dynamisch wil
je het hebben? De afgelopen zes
weken hebben de deelnemers
met enthousiasme deelgenomen
aan het Dynamic Tennis programma bij Tennisclub Bathmen.
Elke week was er een goed trainingsprogramma en werden er
verschillende partijen gespeeld.
De deelnemers hebben het erg
gewaardeerd, niet alleen lekker
bewegen maar het gaf ook veel
energie.
Op zes achtereenvolgende dinsdagochtenden werd er op het park van
TC Bathmen Dynamic Tennis gespeeld onder enthousiaste begeleiding van clubtrainer Marc IJzerman
en trainer Bas Bierhof. Met een
gevarieerd programma werd het
spel eigen gemaakt. Naast bewegen
speelt Gezelligheid natuurlijk een
grote rol dus was er genoeg tijd om
wat te drinken. Gastvrouw Emmie
Rademakers zorgde hierbij voor de
gezellige aankleding.
Afgelopen dinsdag was de laatste
keer van de serie van zes. Alle
deelnemers hebben een certificaat
ontvangen uit handen van Emmie.
De deelnemers hebben aangegeven
dat zij zeer tevreden waren over
de aanpak en het spel. Dynamic
Tennis zal in het voorjaar zeker een
vervolg krijgen. De eerste aanzet hiervoor is al gegeven in het
overleg met Fitstars en TC Bathmen, want ook dan zullen zij dit
gezamenlijk aanpakken.

Sportbedrijf Deventer heeft met
Fitstars een programma ontwikkeld
waarbij gedurende zes weken onder
begeleiding verschillende vormen
van sport worden aangeboden. Het
doel van Fitstars is om mensen te
laten ontdekken dat ook al zijn er
fysieke beperkingen (ouder worden, blessures) er nog voldoende
manieren zijn om te bewegen.
Sportbedrijf Deventer heeft daarbij
samengewerkt met acht lokale
sportverenigingen.
Dynamic tennis is een gezellige
racketsport die tafeltennis, tennis en badminton combineert tot

een nieuwe sport. Er wordt met
een lichte bal en een lichtgewicht
racket met een wat kortere handgreep gespeeld en dat is daardoor
eenvoudiger te hanteren. Het spel
wordt gespeeld op een veld ter
grootte van een badmintonveld.
Dynamic Tennis is gemakkelijk aan
te leren, is goed vol te houden en
is niet blessuregevoelig.
Houd deze krant en de website van
TCB in de gaten voor meer informatie in het nieuwe seizoen. Wilt
u op de hoogte gehouden worden,
stuur dan even een e-mail naar
info@tcbathmen.nl
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