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Grande Finalisten 27e editie bekend

Francine Scharrenberg naar finale
Ouderen Songfestival 2018
HEERENVEEN - Na de tweede
halve finale, die zondagmiddag
11 november plaatsvond in het
Posthuis Theater te Heerenveen,
zijn alle Grande Finalisten van
het Ouderen Songfestival 2018
bekend.
De jury in Heerenveen, bestaande
uit Ben Lansink (voorzitter), Henk
Kreukniet en Stan Paardekooper,
had de zware taak om uit de achttien 55+-zangtalenten slechts acht
finalisten aan te wijzen.
Viviane Dumollard, Elly Spruyt,
Klaas Landman, Francine Scharrenberg (uit Bathmen), Dries van der
Heijden, Wil Tifres, Peter de Graaf
en Machteld van der Gaag staan op
zaterdagmiddag 8 december in de
Grande Finale 2018 in het DeLaMar
Theater te Amsterdam.
Alle finalisten worden begeleid
door her OSF-orkest onder leiding
van artistiek leider en pianist Kees
van Zantwijk. De presentatie van
de Grande Finale is in handen van
Dolly Bellefleur.

Zeg Roodkapje

• Alle finalisten van het Ouderen Songfestival 2018. Tweede van rechts: de Bathmense Francine Scherrenberg.

Samen eten in Bathmen

Culinaire Pietendag
BATHMEN - 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 Culinaire Pietendag vindt plaats op dinsdag 27 november, 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 nog slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dus wees er snel bij, want vol = vol!

30 november. Vanaf 17.00 uur is de
inloop en om 17.30 uur begint u
met het voorgerecht. Laat u lekker
BATHMEN - In deze donkere
verwennen voor 10 euro inclusief
dagen lekker aanschuiven en
genieten van een heerlijke verse een drankje. De kooksters hopen u
driegangen maaltijd! Wie zou dat te ontmoeten!
U kunt zich opgeven bij Cultuurniet willen?
huus Braakhekke, tel. 0570U bent van harte welkom in het
Cultuurhuus Braakhekke op vrijdag 540839.

Vrouwen van Nu
Dijkerhoek

Bonte Paard te Dijkerhoek. Aanvang zoals gewoonlijk 20.00 uur.

DIJKERHOEK - Op donderdag
22 november houdt de afdeling
Dijkerhoek Vrouwen van Nu haar
maandelijkse bijeenkomst in het

Deze avond is Jan Terlouw te gast.
Hij gaat vertellen over zijn werk
als natuurkundige, zijn politieke
loopbaan en het schrijversvak.
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Het liekt wal of wie in een sprookje leeft. Is de harfs noe begunnen
of is het nog altied zommer en
hebt wie de harfs over.esloane.
Sunterkloas is in het land en det
is toch een teken det het winter
is. Het moet wal zo weazen want
onzen beuken is kaal. Het liekt
er trouwens op det de Pieten een
slecht zommer hebt gehad door in
Spanje, zie bint er neet broener
vedan gekommen.
Noh ja, het maakt de kleintjes
niks uut, at er maar kedootjes in
de schoen zit. De veurroad heui
is al drastisch angetast, maar
ja, eigen schuld, moet ie maar
niet iedere keer zeggen, dat det
peerd meer verdeend as een fuske
heui. Tussen de karsverlichting
en Sunterkloas duur, zeej’ hier en
doar ôk al een verdwaalde Prins
Carnaval. In Deaventer hebt ze
veur de zovölste keer een Prins
Hanze. Zelfs in Diekerhook hebt
ze, noa joaren, weer een prins
van eigen bodem, Prins Hens van
Kalverderk, de frontman van de
Reeperbaner. Ie raakt er met in
de warre. Det kan ook niet anders
at roodkapje oe de tande löt zeen
en Jopie, as ne gemotoriseerden
kebouter, oaver het toneel hen
schöt. Wie hebt kunnen genieten van al die verkleedpertiën.
Wel zôl ik Roodkapje an willen
roaden, warme wollen kousen an
te doon, noet de winter veur de
deure steet. Trouwens, ie weet
nooit met die jagers, at ze in
één keer met zo’n been an het
kieken komt. Zie scheet mangs
maar zo raak. Ja, de winter
kump ter an. Ofgeloopen wekke
zag ie mistflarden boaven de
bevreuren Battemse veelden en
de kommende dagen kump doar,
as het een betje met zit, nog de
eerste schnee bie. Dan moet den
tuinkabouter nog an het schnee
schoeven at Roodkapje noar het
bos wil.

BathmenseKrant | pagina 2

/VEBHFMJKLTF CF[PSHJOHWBO

WFSTCFSFJEF XBSNFNBBMUJKEFO

+RHNXQMHPDNNHOLMNHUEHZHJHQ"
(QOLFKDPHOLMNHNODFKWHQYRRUNRPHQRIYHUKHOSHQ"

WBń QNBBMUJKE
JODMWPPSPGOBHFSFDIUFOCF[PSHLPTUFO

3UDNWLMNYRRU$OH[DQGHU7HFKQLHN
7LQHNHYDQ(PEGHQ$QGUHV
.ULQJYDQ'RUWK

QLHWRS]RQHQIHHVWGDJHQ

VRIESKOOPJES

2VQDEUFNVWUDDW'HYHQWHU7HO
ZZZJRWLQNQOLQIR#JRWLQNQO

Kun jij
reanimeren?
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Red levens in
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Meld je aan op
hartstichting.nl/
reanimatie




EXTRA voorstellingen:
- vrijdag 30 november
- zaterdag 1 december
(uw laatste kans)

battumse

REVUE
vanaf 3 november

kaarten:

www.battumserevue.nl
en
Cultuurhuus Braakhekke Bathmen
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Zondag
open
25 november
11.00 - 17.00 uur
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Passie voor badkamers
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Maak online een afspraak op abcbadkamers.nl
Stockholmstraat 2

7418 GG Deventer

Tel. 0570 622124
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Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Eeuwigheidszondag
BATHMEN-OKKENBROEK - Eeuwigheidszondag,
wat is dat nu weer? Is het iets christelijks? Wat
is het eigenlijk? En waarom wordt het dit jaar
weer - ook in Bathmen - gehouden op zondag 25
november?
Om te beginnen hanteren bijna alle kerken een net
iets andere kalender dan de gewone jaarkalender
die loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het kerkelijk jaar begint bij de eerste advent (vier
weken voor Kerst) en eindigt dus ook ergens eind
november. Wat we nu Eeuwigheidszondag noemen,
heette vroeger ook wel zondag voleinding of de
laatste zondag van het kerkelijk jaar. En juist op
deze zondag staan we vooral stil bij alle mensen,
die in het afgelopen jaar zijn overleden. Alle namen

worden genoemd, er wordt voor iedereen een kaars
aangestoken en zo groeit er een zee van licht.
Ontstoken aan de Paaskaars. Symbool van het licht,
dat nooit zal doven! Licht dat ons aanstoot in de
morgen, licht dat uiteindelijk alle duisternis en elk
verdriet zal overwinnen. Ieder jaar weer een heel
bijzonder moment. Niet alleen voor mensen, die in
het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. Het
is ook een bijzonder moment van verbondenheid en
van nieuwe hoop.
Daarom de hartelijke oproep en uitnodiging om er
aanstaande zondag bij te zijn. ’s Morgens om 10.00
uur in de Dorpskerk en ’s avonds tijdens de eerste
lichtjesavond in Bathmen vanaf 19.00 uur op de
Algemene Begraafplaats. Wees wel:kom!

Sinterklaas in Gorssel
GORSSEL - Sinterklaas is weer in
het land en dat betekent dat hij
ook Gorssel bezoekt op 5 december! Uit betrouwbare bronnen uit
het Pietenhuis komt het bericht
dat Sinterklaas zorgwekkend
veel tijd doorbrengt voor de tv
en een groot deel van de dag
loopt te neuriën! Het Grote Boek
lijkt hij bijna vergeten te zijn. De
pieten breken hun hoofd erover:
denkt Sint soms na over verandering van baan in musicalster
of straatmuzikant?
Gorssel kan dit jaar toch wel weer
op hem rekenen? Daar gaat men
toch maar gewoon van uit en
iedereen wordt uitgenodigd om op
woensdag 5 december Sinterklaas
met de J.A. de Vullerschool op te
komen halen bij de Veerstoep. Hoe
meer mensen hoe meer vreugd,

maar u wordt verzocht om achter
de stoet van kinderen aan te sluiten. Op die manier kan men goed
overzicht houden.
Om 08.30 uur vertrekken de leerlingen van de J.A. de Vullerschool
(Veldhofstraat) richting de IJssel.
De stoet loopt via de Hoofdstraat,
de Esdoornlaan, de Molenweg
en ter hoogte van de Elfuursweg
steken ze de Deventerweg over. Via
de Veerweg wordt de route vervolgd
naar de Veerstoep. Rond 09.00 uur
komen Sinterklaas en zijn Pieten
aan bij de Veerstoep. Met Sinterklaas voorop gaat de stoet via
de eerder genoemde route terug
naar de Hoofdstraat. Rond 10.00
uur zal men op het plein bij More
aankomen. Daar zullen de kinderen
Sinterklaas toezingen en laten ze
zich verrassen door pietengekkig-

enjoyboode

www.boode.nl

0570-542600

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

heid. Tegen half elf gaan de kinderen van de Vullerschool terug naar
school, waar hun Sinterklaasfeest
wordt voortgezet.

Bingomiddag in
Laren
LAREN - Stichting Vrienden van Ruempol houdt op
donderdag 22 november een
bingomiddag in het Klokhuus
van het Ruempol 't Have 11.
U bent van harte welkom op
deze gezellige middag met leuke
prijsjes.
Aanvang 14.30 uur; de kosten
zijn € 3,50 p.p. inclusief koffie
of thee.
De volgende bingomiddag is 24
januari 2019.

Lichtjesavond
Algemene
Begraafplaats
Bathmen
BATHMEN - Op zondag 25 november 2018 zal van 19.00 tot
20.30 uur voor de eerste keer
op de Algemene Begraafplaats
van Bathmen een 'lichtjesavond'
gehouden worden.
Hiermee wil men een ieder in de
gelegenheid stellen om in een moment van aandacht en troost zijn
dierbaren te gedenken en op eigen
wijze te herinneren. Er is daarbij
ruimte voor ontmoeting en stilte.
De hoofdpaden van de begraafplaats worden op deze avond sfeervol verlicht met lantaarns.
Bij de entree aan de Prinses Margrietlaan ontvangt u een lichtje dat
op een graf of een centraal punt
neergezet kan worden. Op verschillende plaatsen op de begraafplaats
dragen Bathmenaren een zelf gekozen of zelf geschreven gedicht voor
en er zal gepaste muziek klinken.
Na de wandeling is er de mogelijkheid om iets te drinken met elkaar.
Er is gelegenheid om gezamenlijk
naar de begraafplaats te gaan.
Iemand van de organisatie is aanwezig bij de Dorpskerk. Vertrek om
18.45 uur.
Voor meer informatie, het programma en actueel nieuws: www.facebook.com/lichtjesavondbathmen

Swingnight Boode Bathmen
BATHMEN - Zaterdag 24 november is er weer een Swingnight
bij Boode in Bathmen. Op de
bekende Dance-Classics uit de
80's, 90's, 00's en natuurlijk
de beste hits van nu kun je de
hele avond uit je dak gaan op
de ruime dansvloer.
Zowel in de grote zaal, de lounge
als het Grand Café draaien de
Swingnight - DJ's de lekkerste

muziek. Deze Swingnight zal
Drive-inn Juanita draaien in de
grote zaal, in het Grand Café
draait DJ Mark en in de lounge
staat DJ Arjan Nales met MC Sjors
Shizzler. De zaal is open van
21.30 - 2.00 uur. De minimumleeftijd is 21 jaar en de entree is
€ 7,50.
De volgende Swingnight bij Boode
in Bathmen is op zaterdag 22
december.

Vogelvereniging Bathmen-Holten
BATHMEN-HOLTEN - Door diverse
omstandigheden zijn er dit jaar
voor de onderlinge tentoonstelling van Vogelvereniging
Bathmen-Holten te weinig
vogels aangemeld om een eigen
tentoonstelling te organiseren.
Daardoor gaat de tentoonstelling,
die in het weekend van 24 en 25
november zou worden gehouden,
dit jaar niet door.

De leden van Bathmen-Holten zijn
door vogelvereniging Lettele in
de gelegenheid gesteld om hun
vogels toch nog te showen op hun
tentoonstelling in het weekend van
17 en 18 november.
Volgend jaar, in het jubileumjaar
van Vogelvereniging BathmenHolten, hoopt men weer een eigen
show te kunnen houden.

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
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Brisk Recorder Quartet in Dorpskerk Bathmen
BATHMEN - Op zondag 25 november heeft de Muziekkring Bathmen het Brisk Recorder Quartet
uitgenodigd. 'Brisk' betekent
levendig en wakker. Variatie
in stijl en sfeer, virtuositeit en
luchtigheid - dat zijn de ingrediënten voor een concert van
Brisk. Sinds 1986 gaf het Brisk
Recorder Quartet talloze concerten bij gerenommeerde podia
en festivals van naam in veel
Europese landen, zoals Canada
en Noord- en Zuid -Amerika.
De leden van het Brisk Recorder
Quartet zijn: Marjan Banis, Susanna
Borsch, Bert Honig en Alide Verheij. 'B' heeft een enorme verzameling blokfluiten die door bouwers
uit de hele wereld speciaal voor
hen gemaakt zijn. Een concert van
'Brisk' is dan ook spectaculair om
naar te kijken.
Het Quartet werkt veel samen met
kunstenaars uit andere disciplines

zoals acteurs, regisseurs, filmers,
schrijvers en vormgevers. Ook
treedt men graag en vaak op voor
kinderen. Met diverse succesvolle
kindertheaterproducties bereikte
Brisk een groot jong publiek. De
leden van het Quartet zijn niet
alleen bevlogen musici maar ook
bevlogen docenten.
'Cancão' (Portugees voor 'lied') is
de titel van het programma en
een compositie van de Portugese
organist António Carreira (ca.15201589). Het is een programma met
oude muziek, de muziekstukken uit
andere tijden, dus uit de romantiek
of uit de 21ste eeuw staan cursief
afgedrukt. 'Cancão' begint en eindigt met 'Romanza', een werk van
componist Gijs Levelt, dat geïnspireerd is op Sefardische liederen.
Concert: 25 november 2018. Dorpskerk Bathmen. Aanvang: 15.00 uur
Toegang incl. consumptie € 15,00.
Donateurs € 10,00. Jongeren tot 18
jaar: gratis toegang.
www.muziekkringbathmen.nl

Brook Duo Kerkentour
komt naar Bathmen
BATHMEN - Op vrijdag 14
december komt het Brook
Duo naar de kerk in Bathmen.
Schrijver Gert-Jan Oplaat heeft
een vierde verhaal geschreven
met de titel “De Kas-Klokken
Zwiegt". Vorig jaar gaven zij
maar liefst 23 shows in de verschillende kerken in de regio.

familie Roelands en de Maarkelse
boerenfamilie Heelkamp centraal
staat. Klaas Roelands is smoorverliefd op de wulpse Maria. Ze heeft
een ‘voorkind’ en wordt door de
gemeenschap, onder leiding van
de oudgereformeerde dominee
Risseeuw, met de nek aangekeken. Tijdens de watersnoodramp
van 1953 neemt dominee RisZij kijken enorm uit naar de aan- seeuw een kwalijk besluit... en
komende decembermaand. Achter Maria..........
De avond, georganiseerd door het
de schermen wordt er druk gewerkt aan het verhaal, een nieuw BOL oecumenisch overleg, begint
decor een groot scherm met foto’s om 20.00 uur. De kerk is open
vanaf 19.00 uur. De koffie staat
en bijpassende indrukwekkende
filmbeelden. De voorstelling duurt dan klaar.
Entreekaartjes (incl. kop koffie en
een kleine twee uur, kent geen
consumptie na afloop) kosten
pauze en zal worden afgewisseld
€ 10, - per stuk.
met liedjes in de streektaal en
kerstliederen, die uiteraard mee- Voorverkoop start op 1 november
2018: in Bathmen bij Cultuurhuus
gezongen kunnen worden.
Braakhekke; in Lettele bij Fa.
Zij nemen de aanwezigen mee
Roesink en in Okkenbroek bij Ons
naar het jaar 1953 waarin het
leven van de Zeeuwse molenaars- Centrum.

Midwinterhoornwandeling
Landgoed Ampsen

De Veldhoekers spelen
'De Bloody Mary'

EXEL - Zondag 9 december wordt door de bewoners van Landgoed Ampsen en Exel Tol voor de
veertiende keer de Midwinterhoornwandeling
over het Landgoed gehouden. Deelnemers hebben de keuze uit een route van 5 of 7,5 of 12
kilometer. De uitgezette routes laten fraaie delen
van het landgoed zien. Zo voeren de routes onder
andere langs het Kasteel Ampsen en door het
Sterrebos.

HARFSEN - Op zaterdag 8 en zondag 9 december brengen de Veldhoekers het komische toneelstuk
'De Bloody Mary' voor het voetlicht in Dorpshuus Hoeflo.
Als kapitein Hein en zijn stuurman
Bart hun oude vrachtschip 'Bloody
Mary' hebben laten ombouwen
tot een cruiseschip, denken ze op
die manier veel en snel geld te
kunnen verdienen. Ze hebben een
driedaagse cruise uitgestippeld
langs de mooiste plaatsen langs de
Middellandse zee. De eerste cruise
is volgeboekt. Maar op het laatste
moment kruipt er een verstekeling
aan boord. Als ze die pas op volle
zee ontdekken en horen waarvoor
hij op de vlucht is, beseffen ze dat
ze geen enkele havenstad meer
kunnen aandoen.
Henry Verbeek, die stiekem een
snoepreisje maakt met zijn secretaresse, ontdekt dat zijn vrouw

drankje. Hiervoor wordt een bescheiden bijdrage
gevraagd, net als voor deelname aan de wandeling,
te weten € 2,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar
gratis). Neem voldoende kleingeld mee want pinnen
is niet mogelijk.
Met de opbrengst wordt een nader te bepalen
goeddoel ondersteund. Van het positieve saldo van
verleden jaar heeft de organisatie € 750,00 kunnen
overmaken aan de Stichting Noaberhulp Zutphen.
http://www.noaberhulpzutphen.nl
Wandelaars kunnen tussen 10.30 en 13.30 uur
Tijdens de Midwinterhoornwandeling van december
starten vanaf Brasserie de Mölle, Oude Lochemseweg
2017 was het weer wat onstuimig maar de wande4 in Exel. Een bezoekje aan de sfeervolle kerstmarkt
laars vonden de sneeuwval prachtig. De paden en
lanen en de bomen in het bos kregen een sprookjes- in De Mölle kan dan gelijk worden meegepakt. Er is
achtige sfeer. De warme dranken en glühwein samen voldoende parkeergelegenheid in de buurt van de
start/finish. Volg hiervoor de borden. Vanaf treinmet het spookachtige geschal van de midwinterstation Lochem is het ca. 15 minuten lopen naar het
hoorns maakte de winterpret helemaal compleet.
Voor de wandeling van 2018 zal de Midwinterhoorn- startpunt.
groep Lochem wederom haar medewerking verlenen. Doe mee! Hoe meer wandelaars, hoe meer gezelligheid en hoe meer geld naar een goed doel.
Onderweg zullen de wandelaars dan ook door de
bijzondere klanken van de hoorns worden begeleid. Voor verdere informatie zie www.midwinterhoornwandeling.eu; facebook: @MidwinterhoornwandeOp twee locaties staan vrijwilligers paraat om
lingAmpsen; Twitter: @MidwinterhoornA
de wandelaars te voorzien van een hapje en een

ook aan boord is. Geen punt voor
€ 1000,00 wil Bart haar wel 'uit de
weg' ruimen.
Dan heb je het pasgetrouwde stel
Peter en zijn preutse vrouwtje
Evelien, die de bruidssuite hebben
gereserveerd en Greta Hoed, een
excentrieke kunstschilderes, die
zowaar een oogje op kapitein Hein
heeft laten vallen.
En als het schip dan ook nog zo lek
als een mandje blijkt te zijn, komt
de ware aard van sommigen ineens
boven water. Consternatie alom!
De voorstelling op zaterdagavond
begint om 20.00 uur en op zondagmiddag om 14.30 uur. De zaal is
open een half uur voor aanvang.
Kaartverkoop
Op vrijdagavond 23 november van
19.00 tot 20.00 uur is er voorverkoop van kaartjes in Dorpshuus
Hoeflo.
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'Dikke boek'
Eind november was vroeger de maand dat de koeien op stal
gingen. Bij ons stonden ze tot mei onder één dak met de
kalveren, pinken en het paard.
Er werden knollen gevoerd die je met de hand uit de grond
moest trekken. Het was koud werk, vooral als het gesneeuwd had, dan waren ze sliekerig*. De koeien 'knouwden' door
de paarse knollen en vraten zich dik op, het was gevaarlijk
voeren! En ja hoor! Trees kwam aan 'de wind'; kogelrond
stond ze knurend* vol met gas te trappelen, ze knapte bijna
uit elkaar. De veedokter was net op tijd, stak een priem een
hand breedte van de lendenen af dwars, door de huid de
pens in. Fufuw! De koe liep leeg als een ballon. Zij moest
een paar dagen aan het hooi en stro. Wie zegt nog deze
uitspraak, als je een vermoeiende dag achter de rug hebt?:
"Ik heb de knollen op!"
* Sliekerig = modderig en nat. * Knurend = kreunend.
(Noot van de redactie: naast de methode met de priem kan een
veearts ook kiezen om een slang via de bek van de koe naar de
pens te leiden en het gas via de slang te laten ontsnappen. Het
in de pens gevormde methaangas is brandbaar. Voor de grap
hield een veearts in Borculo of omgeving in de jaren ’70-'80 een
aansteker bij het uiteinde van de slang om het gas af te fakkelen. Echter in de buurt van de koe stond een ladder die naar
de hooizolder leidde. Aan de sporten hingen hier en daar nog
flarden hooi, deze vatten vlam en zo ook de hele hooizolder. En
zo stak een koe uiteindelijk een hele boerderij in brand.)

$OLHYDQGH3RWKDDU

Bericht van Sinterklaas
Wat was het weer geweldig! Een mooie Spaanse zon,
gecombineerd met een oosters briesje en dan aan
komen varen over een schone Schipbeek… een plaatje!
Alle kinderen van Bathmen hebben het geweldig gedaan: geen plastic op de stoep meer te vinden, en dus
ook niets in de soep! De Pieten hadden de smaak van het
opruimen ook te pakken, al denk ik wel dat het legen van
al die containers wel wat makkelijker had gekund. Maar
goed, met al die nieuwe Pieten gaat het zoals ze komen!
We waren helemaal stil van het luide gezang op de
Koersenbrug. Al die blije kindergezichtjes en de verlangende gezichtjes van de mama’s en de papa’s zijn
echt goud waard; het leek wel of de hele provincie was
uitgelopen! Gelukkig was ik verzekerd van een mooie
zetel die mij naar Braakhekke bracht, alwaar ik wel 500
kinderen een handje heb kunnen geven. En dankzij Piet
Snot konden we alle kinderen van Bathmen van hele chocoladeletters voorzien. Met die nieuwe Pieten-aanwas zit
het hier in Bathmen trouwens ook wel goed, want bijna
alle kinderen zijn geslaagd voor het Pieten-diploma.
Heel veel dank aan de Deventer Schoonfamilie, de Sinterklaasfamilie, de VBO en alle kleine en grote kinderen van Bathmen! Ik kijk ernaar uit om mijn verjaardag weer op de scholen in Bathmen te vieren en daar
weer allemaal mooie liedjes te horen en dansstukjes te zien. Houd tot die tijd onze Facebookpagina: www.
facebook.com/sintinbathmen in de gaten, want Vlogpiet kan het niet laten om zo af en toe wat te posten.
Nou dag hoor!!

Piet leest voor in de Bieb!
BATHMEN - Tijdens deze voorleesmiddag komt een
heuse 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

Wandeltocht rond Okkenbroek
zondag 25 november
OKKENBROEK - Nog even lekker genieten van al het moois
wat de herfst te bieden heeft,
heerlijke boslucht opsnuiven,
sjokken door de bladeren,
uitkijken over de weilanden,
de rust ondergaan van het
platteland, even je hoofd leegmaken…
Dat kan op een simpele en
goedkope manier door op zondag
25 november mee te doen aan
de maandelijkse wandeltocht.
Omdat het dorp omringd is door
veel bos en wei, kan er telkens
een andere, afwisselende tocht
worden gemaakt waaraan jong en
oud kan deelnemen. Zo’n wande-

ling duurt meestal een uurtje
zodat het voor iedereen een
beetje te behappen is. En om de
kosten hoeft u het niet te laten
want deelname is gratis. Alleen
voor het kopje koffie of thee
(voor wie dat wil) moet dan wel
betaald worden.
Men verzamelt om 14.00 uur
bij dorpshuis Ons Centrum en
iedereen is van harte welkom
om met dit gezellige clubje op
stap te gaan. ’t Is overigens
voor dit jaar wel de laatste keer,
want in december staat er geen
gezamenlijke wandeling op het
programma in verband met de
feestdagen.
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Rabobank Salland Coöperatiefondsbijdrage voor 24 projecten in Salland
DEVENTER - Blije gezichten bij bestuurders van 24
organisaties die in Salland mooie projecten willen
realiseren. Zij ontvingen onlangs een cheque voor een
bijdrage van het Rabobank Salland Coöperatiefonds.
Er werd voor € 87.000,- aan cheques uitgereikt. Met
de €118.127,- die eerder in 2018 werd verdeeld draagt
Rabobank dit jaar via haar Coöperatiefonds ruim €
205.000,- bij aan diverse projecten in Salland.
Directievoorzitter Ed den Besten: "Als Rabobank Salland
dragen we graag bij aan verbetering van de omgeving
waarin we met zijn allen leven. Met een eenmalige bijdrage
uit het Coöperatiefonds ondersteunen we uiteenlopende
initiatieven die bijdragen aan projecten waarvan veel
inwoners van Salland kunnen profiteren. Onder meer via
het Coöperatiefonds laten we jaarlijks een deel van onze
winst terugvloeien in die samenleving. Ook tijdens deze
bijeenkomst was het weer mooi om de diversiteit aan
lokale projecten te zien waaraan een bijdrage is toegekend
door de Coöperatiefondscommissie. De zeggenschap over
eventuele toekenning van een bijdrage en de hoogte van
de verschillende donaties hebben we bij deze commissie
gelegd die is samengesteld uit leden van onze ledenraad.
Allemaal klanten van de bank en allemaal inwoners van de
regio die weten wat goed is voor de omgeving waarin zij
graag leven."
Organisaties die een Coöperatiefondsbijdrage ontvangen:
• Stichting Dorpshuis Lierderholthuis: multifunctionele
sport-speel-ontmoet omgeving bij het dorpshuis.
• OBS Hovenschool Deventer: speelplein aanpassen:
‘tuinen’ vervangen tegels.
• Stichting Hartveilig Bathmen: aanschaf AED.
• Schietvereniging Averlo: clubgebouw verbetering t.b.v.
voor leden en buurtbewoners van Averlo-Frieswijk.
• Stg. Community Service Rotary Raalte: cultureel project: kunstwerken in gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.
• Ludgeruskwartier Deventer: aanschaf AED.
• Ouderraad de Bolster Raalte: speelplein aanpassen naar
uitdagende speelplaats.
• Stichting Deventer Ziekenhuis: project ‘Tuin en pad’
slaat een brug tussen patiënten, mantelzorgers etc.
en omwonenden en belangengroepen van RielerenkDouwelerkolk.

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Smartbins: de IJssel en haar oevers schoonmaken en
-houden.
Buurtvereniging De Vegerink Bathmen: wijkspeelveld
herinrichten tot natuurlijk speelveld met uitdagende
(speel)elementen.
Biljartcentrum de Dam Deventer: energieproject zonnepanelen.
Atletiekvereniging Salland Raalte: trainingsfaciliteiten
uitbreiden met ‘polsstokhoog’.
Stichting ArtWorlds: Europa ZomerExpo 2019 kasteel
Nijenhuis bij Heino.
Stg Toerisme en Recreatie Olst-Wijhe: ontdekhoek voor
kinderen over duurzaamheid en hoe zij daar zelf aan
kunnen bijdragen.
Samen Leefbaar Mariënheem: aanschaf sfeerverlichting.
Stg Wandel & Fietspaden Heeten: schoffelmachine
houdt de paden in en om Heeten onkruidvrij.
Stichting Cultuurhuus Bathmen: nieuwe beamer.
Stg Sport & Cultuur Nieuw Heeten: multifunctionele
ruimte voor activiteiten en centrale materiaalopslag.
Showkorps Amicitia Boerhaar: instrumenten aanschaf-

Sinterklaashuis in Bathmen

•
•
•
•

•

fen voor jeugdleden.
Reddingsbrigade Raalte: varende eenheid voor gebruik
bij regionale evenementen.
Stichting Dorpshuis Haarle: sporthal + Sport-o-rant
krijgen zonnepanelen voor eigen energiebehoefte.
Buurtvereniging Bergakker Bathmen: speeltuin opknappen en plaatsen van een speelhuisje.
Stichting Kulturhus Diepenveen: verbeterde mogelijkheden door o.a. LED verlichting, nieuwe beamer en
(meer) bergruimte.
Stichting Luttenberg Woont: ontmoetingscentrum bij
huurappartementen (voormalig) MariaOord.

Volgende bijeenkomst Coöperatiefonds
Begin 2019 komt de Commissie Coöperatiefonds weer bij
elkaar om ingediende aanvragen te beoordelen. Met een
bijdrage van het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank
Salland investeringen, waarvan een groot deel van de
samenleving kan profiteren. Heeft of kent u ook zo’n
initiatief? Kijk dan eens bij ‘Sponsoring en Rabofondsen’ op
de website rabobank.nl/salland hoe u een aanvraag kunt
indienen.

Zonnebloem Bathmen
BATHMEN - Op zondag 25 november is er voor
het eerst een lichtjesavond op de begraafplaats
aan de Margrietlaan; daar worden de overleden
herdacht.
Mocht u behoefte hebben hier naar toe te gaan

en u hebt geen vervoer, dan kunt u bellen met de
Zonnebloem. De Lichtjesavond is van 19.00 uur tot
20.30 uur.
U kunt voor vrijdagmiddag 23 november 12.00
uur bellen naar: Hennie Vincent, tel. 654127;
Dinie Nekkers, tel. 543153 of Toos Bronsvoort tel.
651329.

Wat is het Repair Café?

Repair Café in Loo-Bathmen
BATHMEN - 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.

LOO-BATHMEN Woensdag 28
november van 9.00 uur tot 12.00
uur in het NoaberLookaal, Scheperboersweg 2.
Het Repair Café is een evenement
dat draait om repareren. De vaklui
van het Repair Café weten bijna
altijd raad om de mankementen op
te lossen. In een ontspannen sfeer
kunnen huishoudelijke apparaten
en kleine elektronica vaak gemaakt
worden. Bij kleding een nieuwe
rits, een naadje los en de naaimachine niet bij de hand, misschien
lukt het u zelf niet meer, ook dat
valt bij het Repair Café op te lossen. (Een kopje koffie is er voor
u als u even moet wachten en er
staat een bus voor een vrijwillige
bijdrage.)
In Nederland gooien we ontzettend
veel weg. Ook dingen waar bijna
niets mis mee is en die na een
eenvoudige reparatie weer prima
bruikbaar zouden zijn. Helaas zit
repareren bij veel mensen niet
meer in het systeem. Mensen

mer, buurtbewoner en consument
in voor duurzaamheid op lokaal
niveau. In het bijzonder voor het
verminderen van de hoeveelheid
afval die we met zijn allen produceren. Het eerste Repair Café is
gehouden in oktober 2009 in Amsterdam West. Dat dit een 'gouden
greep' was, blijkt! Inmiddels is het
een wereldwijde stroming geworden
tegen verspilling van materialen.
Bij inschrijving van de Stichting
Repair Café Nederland bleek het
kleine Bathmen de 1000ste deelnemer te zijn. Inmiddels bestaan er
wereldwijd sinds 2017 in 33 landen
bijna 1.500 Repair Cafés. De belangstelling neemt nog steeds toe.
www.repaircafe.org
Ontstaan…
Het Repair Café is een initiatief van Let op! In december is er géén
Martine Postma uit Amsterdam. Zij Repair Café!
zet zich sinds 2007 als journalist,
publicist, lokaal politicus, onderneweten niet meer hoe het moet, de
reparatiekennis verdwijnt snel. Het
Repair Café brengt daar verandering in! Door het Repair Café kan
praktische kennis worden doorgegeven, spullen gaan langer mee en
hoeven niet meteen weggegooid te
worden. De hoeveelheid grondstoffen en energie, die nodig is om
nieuwe producten te maken, wordt
beperkt evenals de CO2 uitstoot.
Tevens is het Repair Café bedoeld
om de eigen bewoners met elkaar
in contact te brengen. Om zo te
ontdekken dat er heel veel kennis
en praktische vaardigheden in het
dorp aanwezig zijn.
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Op alle bh’s
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Dorpsstraat 2, Holten • T 0548 54 79 79 • feelwellbyhetty.nl

SALE
VERRASSEND VEEL VOORDEEL OP
BRILLEN TOT 30 DECEMBER 2018!

Dorpsstraat 4, Holten | T. 0548 363501 | www.oogwereld.nl
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Groots muziekfestival rondom accordeon en harmonica
LAREN - Op zondag 2 december presenteren Kulturhus ’t Kruispunt in Laren
en Zweverink Muziek uit Lochem
(www.zweverinkmuziek.nl) in het
kader van hun 70 jarig jubileum, een
groots muziekfestival rondom accordeon en harmonica. Hieraan weken vele
muzikanten mee.
Het gevarieerde programma vindt plaats
op drie podia. Zo zijn er onder meer optredens van Duo d‘ Accordage met Ed Vervloet
(accordeon) en Arnold Slaghek (gitaar/
zang). Zij zorgen voor de Franse sfeer.
Anneke Goudkuil brengt Scandinavische
volksmuziek op harmonica. Het Steirisch
Harmonicaorkest Lochem zorgt voor een
Oostenrijks tintje. De Jennechies staan
garant voor gezellige meezingers op hun

De accordeonisten spelen werk uit hun
eigen repertoire, maar treden ook gezamenlijk op. Accordeonmuziek van Bach tot
Coldplay, klassiek, volksmuziek, pop en
ballades met zang van het koor Out of the
box uit Lochem.
Het Muziekfestival is er voor jong en oud.
Voor elk wat wils. Bezoekers kunnen door
de verschillende podia hun eigen programtweerijharmonica’s. Blaaskapel Vinocanka ma samenstellen. Laat je verrassen.
Entree € 5,00 incl. 1 consumptie.
speelt Tsjechische klanken.
Toegangskaarten zijn te koop bij het
Alle accordeonverenigingen uit de geKulturhus en bij Zweverink Muziek in
meente Lochem zijn aanwezig. Dit zijn
Lochem. U kunt kaarten ook reserveren
Concordia uit Lochem, Vios Harfsen en
natuurlijk de Larense Accordeonvereniging door het bedrag over te maken op bank(LAV). De laatste zelfs met twee orkesten. rekening NL22RABO0334850061 t.n.v. St.
Kulturhus ‘t Kruispunt onder vermelding
Concordia komt met het A-orkest en het
van Accordeon.
jeugdorkest.
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Sinterklaas komt naar Schalkhaar!
SCHALKHAAR - Zoals elk jaar komen Sinterklaas en zijn Pieten ook dit jaar naar Schalkhaar.
Op 25 november zullen ze het dorp aan doen.
Het dansfeest van vorig jaar was een groot succes. Sinterklaas heeft daarom een plan bedacht dat
hij alleen met DJ Piet deelt en niet met de andere Pieten. Sinterklaas wil dit jaar zelf als DJ spelen
tijdens het feest. Het moet een grote verrassing worden voor de Pieten dus Sinterklaas moet een
goed plan bedenken om dit in het geheim voor te bereiden. Lukt dit hem? Zal Sinterklaas aanleg
hebben als DJ? En wat zullen de pieten er van vinden? Kom dat zien op 25 november in de sporthal Westenberg in Schalkhaar!
Vanaf woonzorgcentrum Park Braband zal Sinterklaas samen met zijn Pieten om 13.30 uur richting
Sporthal Westenberg aan de Garderegimentsweg gaan. Sinterklaas vindt het enorm leuk als er veel
kinderen, ouders en grootouders samen met hem en de Pieten richting de Sporthal gaan. Dit alles
wordt begeleid door de Pietenband.
In de sporthal wordt Sinterklaas ontvangen door alle kinderen en wordt
hij welkom geheten door wethouder Thomas Walder van de gemeente
Deventer.
De Pietenband is er voor de muzikale begeleiding en zoals eerder benoemd zal er lekker gedanst gaan worden met zijn allen. Trek jullie dansschoenen maar vast aan! Zo gaan we er met z’n allen weer een grandioos
feest van maken!
Benieuwd naar de avonturen die Sinterklaas en zijn Pieten gaan beleven?
Kom dan allemaal zondag 25 november om 14.00 uur naar de Garderegimentsweg in Schalkhaar!
Alvast in de stemming komen? Ga dan snel naar www.sintinschalkhaar.
nl en bekijk daar de foto’s van de afgelopen jaren. Hier vindt u ook het
programma, de sponsoren en contactinformatie.
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Eindsprint klantenactie Schalkhaar
SCHALKHAAR - Na ruim een jaar
stempeltjes verzamelen komt er
op 31 december 2018 een einde
aan deze klantenactie.
Om iedereen de gelegenheid te
geven de kaarten vol te krijgen en
in te leveren:
• Niet één - maar twee maanden
de tijd (november en december).
• Zelfs als er tweemaal éénzelfde
stempel voorkomt wordt dit

•

goed gekeurd.
De kaarten dienen uiterlijk 9
januari 2019 te worden ingeleverd.

Uiteraard is er meer dan één prijswinnaar! Na de officiële trekking
zullen de prijswinnaars gebeld worden. Zorg er dus voor dat uw naam
en telefoonnummer duidelijk op de
kaart bijgeschreven worden. (Er is
inderdaad geen vakje voor.)

KPGGSFZUFSIPSTU!QMVTOM
2SHQLQJVWLMGHQPD]D]R

BathmenseKrant | pagina 13

Fit zijn in plaats van altijd maar
vermoeid? Acupunctuur helpt u daarbij!

Sinterklaasintocht Harfsen op zaterdag 24 november!

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.acupunctuurnollen.nl, bel 0570-544016 of
kom naar één van de (gratis)
inloopspeekuren.

HARFSEN - Nadat Sint en zijn
Pieten op 17 november zijn
aangekomen in Zaanstad, komen
zij Harfsen op zaterdag 24 november om 13.30 uur met een
bezoek verblijden. De kans is
aanwezig dat Sinterklaas en zijn
Pieten ergens in Harfsen overnachten, maar waar???
Op Ons Plein worden Sinterklaas en
een aantal Pieten welkom geheten
door de Ondernemersvereniging
Harfsen die dit altijd gezellige eve-

nement mogelijk maakt. Vanaf hier
gaan de Sint, de Pieten en hopelijk
veel kinderen, onder begeleiding
van Soli Deo Gloria, in optocht
richting Dorpshuus Hoeflo.
Vanaf circa 14.00 uur bouwen De
Pieten, samen met Sinterklaas en
de kinderen, tot en met groep 4
een leuk feestje. De Pieten hebben voorbereidingen getroffen
om iets leuks met de kinderen te
gaan doen deze middag. Dansen,
zingen, de welbekende Pietengym

en nog een verrassing passeren de
revue. Genoeg redenen voor (groot)
ouders om met de kinderen langs
te komen.
Voor de kinderen eindigt de middag rond 15.30 uur in Dorpshuus
Hoeflo. Sint en zijn Pieten brengen
aansluitend nog een bezoekje aan
het Steunpunt 'de Veldhoek' in
Harfsen.
Laatste nieuwtjes weten? Volg de
Sint op Facebook: Sint Nicolaas
Intocht Harfsen

Sinterklaas welkom in het Kulturhuus Laren
LAREN - Op zaterdag 24 november arriveren Sinterklaas en zijn
Pieten in Laren. Het feestelijke
welkom na de optocht is dit
jaar wederom in Kulturhuus ’t
Kruispunt. Sint en de Pieten slapen in de nacht ervoor in Hotel
de Achterhoek en de kinderen
komen ze ophalen om half 2
aan de Huenderstraat. Daarna
gaat het in optocht met Apollo
en de St. Steffenrijders naar het
Kulturhuus, waar een gezellig

Laren. Maar op het welkom in het
programma voor de kinderen
plaats vindt, aangeboden door de Kulturhuus verheugen zij zich ook.
In de grote kerkzaal op een podium
Ondernemers Laren.
gaan Sint en de pieten de kinderen
een uurtje vermaken. Ook zal een
Op zaterdag 17 november zetten
aantal kinderen van de basisschool
Sinterklaas en zijn Pieten voet op
een paar stukjes doen voor SinNederlandse bodem in Zaandam.
terklaas. Rond half twee mag een
Een week na dit feestelijke welaantal kinderen mee naar binnen
kom, komt hij naar Laren. Sinterom Sinterklaas en de Pieten op te
klaas komt dit jaar met de Pieten
halen uit het hotel. Daarna gaat
Hugo, Sandor, Diego en Carlos. Ze
de intocht beginnen, met Apollo
vinden het een geweldige service,
voorop, de St. Steffenrijders en
dat ze kunnen overnachten in

de Sint in de koets. De route gaat
via de Molenbeek, Veldhoenkamp,
Postelstraat, Vonkertweg, Laarkamp, De Bakkerij, Kloosterweg en
Verwoldseweg naar het Kulturhuus,
waar de stoet rond twee uur aan
komt.
Daar zal Sinterklaas welkom geheten worden door voorzitter Jeroen
Stekelenburg en natuurlijk door
honderden enthousiaste kinderen
met hun ouders (en grootouders).
Er zal een gezellig programma

Tranen over mijn wangen in ’t Dijkhuis
De sfeer is fijn, ontspannen en vrolijk. Vanavond zitten
veel bewoners met een aantal verzorgenden aan de grote
tafel. Het is echt een flinke groep. Het doet mij denken
aan de gezinnen van vroeger, die vaak ook zo groot waren.
Gezellig. Buiten is het donker en koud, binnen voelt het
warm en huiselijk.
"Was u bang voor Sinterklaas?"
"Nee, daar had ik geen tijd voor."
"Waren de jongens ondeugender dan de meisjes?"
"Ja zeker! Die konden er wat van."
"Kunnen de dames de mannen aan?"
"Nou met de mond wel, maar verder weet ik het nog niet
zo."
De verzorgenden stellen de bewoners om de beurt vragen.
Ze zorgen dat iedereen aan bod komt. Ook degenen die
niet snel iets uit zichzelf vertellen. De aandacht wordt
dus goed verdeeld. Het is mooi om te zien dat als er over
vroeger gesproken wordt, de antwoorden vaak soepel en
helder worden gegeven.
In 't Dijkhuis blijkt ook een speciaal vragenspel aanwezig
te zijn, waar ik zeker binnenkort een keer gebruik van
wil maken. In het spel zitten kaartjes met vragen erop.
Vragen die herinneringen ophalen, vragen die handvatten
bieden voor boeiende gesprekken. Daar verheug ik me nu
al op.
Na het gezellige samenzijn aan de tafel verplaatsen we
ons naar het zitgedeelte van de woonkamer, om samen
een spel te doen. We maken een grote kring, vouwen de
felgekleurde parachute open en pakken allemaal de rand

van het ronde doek beet. Op deze manier is de parachute
uitgevouwen en hebben we een soort rond tafelkleed tussen ons in.
Vervolgens worden er een aantal lichte plastic ballen op
het doek gelegd, waarna we met z'n allen de parachute
laten bewegen. De ballen rollen van links naar rechts.
Door goed samen te werken, proberen we de ballen in
het spel te houden. Afwisselend tillen we onze armen op,
om ze daarna weer snel te laten zakken. Het is een mooi
spel. Leuk om iedereen actief te zien meedoen. Ook de
mensen die eerst niet enthousiast leken. Als er een aantal
ballen op de grond ligt, kruip ik onder de parachute. Ik
pak een bal op, geef hem aan Mevrouw-met-haar-handtas,

gebracht worden met muziek en
dans. En natuurlijk gaan de Pieten
ook zorgen voor de nodige spanning. En of alles gaat lukken, dat
is altijd maar weer de vraag. Er zijn
geruchten over de chocoladeletters
en wedstrijdjes.
Na het programma, rond kwart over
drie, wanneer de Sint en Pieten
naar elders gaan, krijgen alle
kinderen bij de uitgang namens
Ondernemers Laren nog iets lekkers
aangeboden door de Pieten.

waarna zij hem op de parachute gooit. Zo herhalen we
deze interactie een aantal keer. De laatste bal die ik
opraap, geef ik aan Mevrouw-met-de-eeuwige-glimlach.
Ik zit dus nog steeds gehurkt voor haar, half op schoot,
onder de parachute. Ze pakt de bal aan, houdt hem even
vast en drukt hem vervolgens zes keer achterelkaar op
mijn neus. Hilarisch! Ondertussen lig ik bijna gevouwen
onder de parachute. De tranen over mijn wangen. Als ik
Mevrouw-met-de-eeuwige-glimlach aankijk, zie ik dat de
tranen over haar wangen biggelen. Wat lachen we heerlijk
met elkaar. Als we het spel bijna gaan afronden, willen
we de ballen alleen nog even in het midden door het gat
laten gaan. Op de één of andere manier lukt het niet. Ze
rollen er telkens langs, overheen. Het zou toch makkelijk
moeten passen. Nou ja, we gaan er toch mee stoppen. Een
andere keer weer verder. Bij het opvouwen van de parachute valt mij opeens iets op: in het midden zit gaas. Het
is geen gat. Zouden de bewoners gedacht hebben dat wij
in de war waren?
Ik ga steeds beter begrijpen en nog meer waarderen dat
't Dijkhuis erg veel waarde hecht aan het zoveel mogelijk
creëren van een huiselijke sfeer. Een thuis. Want dat is het
natuurlijk ook. Geen verzorgingshuis, maar een thuis. Zo
worden op een gegeven moment de heldere lichten in de
woonkamer uitgedaan en de sfeerverlichting aangedaan.
Er wordt rondgegaan met een blokje kaas en een lekker
glas fris. Zo laten we de rust terugkeren voor de bewoners.
We zitten tevreden bij elkaar. Wat ben ik dankbaar voor
deze mooie avond.
Nathalie Steffens.
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AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
Riele.
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
Colmschate
Bathmen
* Za 24 nov, 21.30-2.00 uur: Swingnight bij Boode Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
24 en 25 november
in Bathmen..
* Zo 25 nov, 19.00 - 20.30 uur: Lichtjesavond op de Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartspraktijk De Watersnip, HunneperAlgemene Begraafplaats aan de Prinses Margrietweg 2b, Deventer, tel. 628922.
laan.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
* Di 27 nov, 20.00-22.00 uur: Lezing door Marie
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen: ma
Foelkel over orthomoleculaire voedingsleer en
t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00-16.00
kracht van kruiden in Bathmense bibliotheek
uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de Grote* Wo 28 nov, 14.00 uur: Seniorenmiddag in de
plein 18, 7451 DH Deventer.
Rotonde van 't Dijkhuis: Film André Rieu.
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
* Zie ook: www.bathmen.nl
Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
Almen
* Do 22 nov, 20.00 uur: Lezing ‘Zutphen aan Berkel Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
tel. 653000.
en IJssel’ voor het Comité voor Winterlezingen in
Laren/Harfsen/Almen
dorpshuis ‘Ons Huis’, Dorpsstraat 37, tegenover de
24 en 25 november
kerk.
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnumDijkerhoek
mer: 0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.
* Do 22 nov, 20.00 uur: Maandelijkse bijeenkomst
com
van de Vrouwen van Nu Dijkerhoek in het Bonte
Huisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnumPaard
mer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl
* Za 24 nov, 20.00 uur: Dijkerhoekse Toneelavond
bij Het Bonte Paard.
Harfsen
* Vr. 23 nov, 19.00-20.00 uur: Kaartverkoop voor
Dance concert Koninklijke Muziekvereniging Apollo
het komische toneelstuk 'De Bloody Mary' door de
Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
LAREN - Zaterdagavond 1 december van Dancemasters Reiners uit Goor. Zij Veldhoekers in Dorpshuus Hoeflo.
Bathmen
zullen in combinatie met het fanfare- Laren
geeft de Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit Laren een uniek orkest een aantal verrassende dansen * Do 22 nov, 14.30 uur: Bingomiddag van de Stich- *Za 24 nov, 19.00 uur: Vesper. Uit de Vespergroep.
* Zo 25 nov, 10.00 uur: Eeuwigheidszondag. Ds. D.
ting Vrienden van Ruempol in het Klokhuus van
ten tonele brengen.
dance concert in zaal Stegeman.
van Doorn uit Almen.
het Ruempol, 't Have 11.
De muziekcommissie heeft een uitTijdens dit concert met als thema
Okkenbroek
dagend repertoire samengesteld om u Okkenbroek
’Dance to the Music’ brengen de
* Zo 25 nov: Geen dienst.
* Zo 25 nov, 14.00 uur: Wandeltocht rond Okkendrumband onder leiding van Reyer een dansbaar en toch ook bekend in
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
Schouten en de fanfare met als di- het gehoor liggend programma voor te broek. Start: bij dorpshuis Ons Centrum.
* Vr 23 nov, 09.00 uur: Eucharistieviering. H.
rigent Patrick Dieperink een afwis- schotelen.
Brummelhuis.
De entree bedraagt € 5,00 voor persoselend programma ten gehore.
* Zo 25 nov, 09.00 uur: Communie Cicilia feest. G.
Naast de drumband en het orkest kan nen vanaf 12 jaar. Het concert begint
Nijland.
het publiek rekenen op medewerking om 20.00 uur bij zaal Stegeman.
Protestantse Gem. Colmschate
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- * Zo 25 nov, 10.30 uur: Eeuwigheidszondag. Ds.
Trijnie Plattje en ds. Henk Schuurman.
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
Evangeliegemeente De Fontein, ActiviteitencenAvond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
trum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis * Zo 25 nov,10.15 uur: Eredienst.
H. Nicolaas Schalkhaar
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping * Za 24 nov, 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Ardente. J. Verweij.
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), * Zo 25 nov, 10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, Caecilia Engelbert. H. Limbeek.
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Gan(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
zenboomsweg 5
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege * Zo 25 nov, 10.30 uur: Eredienst.
*Protestantse Gem. Harfsen
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
* Zo 25 nov, 10.00 uur: Gedachteniszondag. Ds.
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groene- H.E. van Boggelen.
vuistregels die essentieel zijn om
EPSE - Waar kinderen en vrachtProtestantse Gem. Laren
strook 1.
veilig als fietser deel te nemen aan
wagens elkaar ontmoeten, kunIndien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS sport- * Zo 25 nov, 10.00 uur: Laatste zondag kerkelijk
het verkeer. ‘Blijf rechts en ruim
nen hele gevaarlijke situaties
kantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek Bathmen, jaar. M.m.v. harpiste Miek Rikkers. Kinderkerk. Ds.
achter grote voertuigen’ en ‘houd
ontstaan. Daarom is voorlichting
TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum Kinderop- J.R. Jonk.
letterlijk van levensbelang, vooral minstens drie meter afstand’.
vang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring van Dorth), Protestantse Gem. Almen
aan de meest kwetsbare verkeers* Zo 25 nov, 10.00 uur: Laatste zondag van het
's zomers bij Zwembad De Looërmark.
Dode Hoek
deelnemers: kinderen.
kerkelijk jaar m.m.v. de Cantorij. Ds. W. Klein uit
24 en 25 november
Het project ’Veilig op Weg’ bestaat
Almen.
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. Spoeduit een theorie- en een praktijkles.
Om kinderen bewust te maken van
Protestantse Gem. Gorssel
nummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
De theorieles wordt gegeven aan
de mogelijke gevaren van het verApotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411. * Zo 25 nov, 10.00 uur: Voleinding. Ds. D. Bargerkeer hebben Transport en Logistiek de hand van een online film in de
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder: bos en mw. L. Versluis.
klas. Daarna gaan de leerlingen naar
Nederland (TLN) en Veilig Verkeer
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico Gereformeerde Kerk Gorssel (GKN), locatie 'De
Nederland (VVN) een les ontwikkeld buiten waar de Veilig op WegvrachtBrink', Hoofdstraat 27
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
auto klaar staat voor de praktijkles.
waarin leerlingen van het basisonTandarts: Tandartspraktijk De Watersnip, Hunneper- * Zo 25 nov, 16.30 uur: Dienst.
Achter het stuur van een vrachtauto
derwijs kennismaken met vrachtProtestantse Gem. Epse
weg 2b, Deventer, tel. 628922.
besef je pas goed hoe belangrijk het
auto’s.
* Zo 25 nov, 10.00 uur: Dienst in Gorssel.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
is om als fietser uit de dode hoek te
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw TenhemelopneZie ook: www.carinova.nl
blijven.
J. van der Hoevenschool
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate. ming Joppe
Corina Hamer, chauffeur en instruc- ’Veilig op Weg’ is het grootste dode
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12, *Zo 25 nov, 10.00 uur: Woord- en Communieviering
hoek lesproject in Nederland en
teur van Transport en Logistiek
m.m.v. het parochieel koor. Dhr. T. ten Bruin, em.
Deventer, tel. 653000.
Nederland, was dinsdag 13 november uniek in Europa. Jaarlijks worden
diaken.
Lettele/Okkenbroek
door TLN, VVN en alle Veilig op Weg
te gast op de J. van der HoevenThuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar.
partners, zo’n 1500 basisscholen
school om de leerlingen van groep
Like ons op facebook:
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
7/8 bewust te maken van de gevaren bezocht.
facebook.com/bathmensekrant
De Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
van grote voertuigen in het verkeer. Meer weten of een les aanvragen?
of volg ons op twitter:
Attent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
De kinderen leren tijdens de les twee Kijk op: www.veilig-op-weg.nl
@bathmensekrant
(buiten).

Veilig op Weg in Epse

BK

BathmenseKrant
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ABS voetbal speelt gelijk tegen Holten
BATHMEN - Zondag speelde ABS
1 tegen Holten 1. Voor beide
ploegen was er bij winst een
kans op het periodekampioenschap van periode 1.

Demmers de 1-1, na een vloeiende aanval over de flanken. ABS
leek los, amper twee minuten
later een schot op de lat. Maar
in minuut 74 kwam ABS toch op
2-1 via snelle aanval, die werd
afgerond door Stef Willemsen. Met
Holten was in de eerste helft de
dit resultaat was ABS de periode
bovenliggende partij. In de 15e
kampioen. Omdat Holten bleef
minuut kwam Holten via een
terecht toegekende strafschop op gaan voor haar kans ontstond er
druk op de verdediging van ABS.
0-1. Het leek of ABS bang was
In de 84e minuut scoorde Holten
voor de fysieke strijdwijze van
Holten, zonder dat Holten over de toch nog de 2-2.
schreef ging. Ook de scheidsrech- Op basis van de gehele wedstrijd
een terechte eindstand. Maar
ter liet veel toe.
de teleurstelling bij ABS was er
In de tweede helft was ABS
duidelijk. Door dit resultaat is
fanatieker op het veld. Maar het
Lettele periodekampioen geworwas Holten dat de eerste kansen
kreeg. Dankzij goed keeperswerk den en staat ABS op plek 2 in de
van David Baars bleef het bij 0-1. competitie.
Zondag 25 november speelt ABS
Doordat ABS verder vooruit ging
thuis tegen Markelo, nr. 3 in de
voetballen, kwamen de kansen.
In de 65e minuut scoorde Maikel competitie.

Een jaartje ouder en wijzer
DALFSEN - Afgelopen zaterdagavond vertrokken de handbaldames vol goede moed richting
Dalfsen. Na een goede warming
up floot de scheidsrechter
voor het beginsignaal. Beide
teams begonnen met een zeer
snel spel en al binnen enkele
minuten was het net meerdere
malen gevonden.

werd er een voorsprong behaald.
Deze nauwe voorsprong was in
de gehele tweede helft zichtbaar
op het scorebord en uiteindelijk
kon Dalfsen er geen punten meer
uithalen. Eindstand 30-32 in het
voordeel van ABS.
Een jaartje ouder, dat waren de
dames van ABS tegenover het
piepjonge Dalfsen zeker. Een jaartje ouder en gelukkig een jaartje
wijzer. De ABS tweeling Dionne
Halverwege de eerste helft wist
Dalfsen een voorsprong van 13-9 en Danique lieten zich zaterdag
uit te bouwen. Toen ABS-speelster (op hun 25ste verjaardag) van
hun beste kant zien. Ze mochten
Loes door een vervelende knieblessure het veld moest verlaten, meerdere doelpunten op hun
pakte coach Toke een moment om naam zetten.
Zondag 25 november speelt ABS
het team bij elkaar te roepen en
thuis tegen Kwiek DS3. Om 12.30
de dames scherp te houden. Met
succes. Al gauw kwam ABS bij en uur in sporthal de Uutvlog.

Wat doet hardlopen voor je lichaam?
BATHMEN - Antwoord op deze
vraag kwam tijdens de workshop
die op 14 november werd gegeven door Martje Godschalk in het
ABS-Huus in Bathmen. Martje is
trainster en lid van ABS Trimmen en Nordic Walking en zij is
werkzaam als psychomotorisch
therapeute en is in opleiding als
fysiotherapeute.
De workshop werd gegeven na de
pauze tijdens het tweede onofficiële deel van de algemene ledenvergadering van ABS Trimmen en
Nordic Walking en heeft als doel
gehad om lopers inzichten te geven
in de opbouw van trainingen.
Waarom worden bepaalde oefeningen gedaan en waarom is het
belangrijk aan alle onderdelen, (interval, loopscholing en duurloop)
aandacht te geven.
Martje nam de aanwezigen mee

in de wereld van ATP fosfaten,
Anaërobe en Aërobe systemen en
wat er door deze systemen in je
lichaam gebeurt als je sport en dan
met name wat er gebeurt tijdens
en na het hardlopen. De systemen
hebben zuurstof nodig om energie
te kunnen leveren. Martje gaf aan
hoe lang ons lichaam energie uit de
verschillende systemen kan halen.
Zij gaf uitleg over welk effect
een interval- en krachttraining,
een sprint of een duurloop op je
lichaam en spieren heeft. Martje
liet de leden filmpjes zien, waarin
te zien was wat er met je gebeurt
als je bijvoorbeeld onvoldoende eet
of drinkt tijdens het lopen van een
marathon. Een sporter heeft vetten
en koolhydraten nodig om te herstellen en te kunnen bewegen. Ook
liet zij filmpjes zien van 80-jarige
sportende dames. Conclusie is dan

ook, dat het erg belangrijk voor lijf
en leden is om te blijven bewegen!
Een ander onderdeel dat aan de
orde kwam was de vraag, moet
je nu wel of niet warmlopen en
rekken-en-strekken als warming-up
en cooling down? Hierop hebben
nieuwe onderzoeken plaatsgevonden en die hebben uitgewezen dat
het statisch rekken juist averechts
werkt en blessures kan opleveren. Vind je het wel prettig om te
rekken-en-te-strekken, dan is het
belangrijk om de oefeningen dynamisch te doen. Het allerbelangrijkste bij sporten blijft, hoe is je body
en mind op dat moment.
Het was een zeer boeiende avond
en de aanwezige leden zullen hun
hardlooptrainingen vanaf nu heel
anders beleven nu zij weten wat er
in de achterliggende systemen (lees
het lichaam) gebeurt.

Opbrengst collecte Alzheimer Goede prestaties survivalatleten in Vollenhove
Nederland € 2606,82
KSR aan een en op hem staat geen tussen zijn leeftijdsgenoten uit het
VOLLENHOVE - Zaterdag 10
BATHMEN - De collecte van
Alzheimer Nederland heeft
in Bathmen in de week van 5
t/m 10 november € 2606,82
opgebracht. Hiervan is € 247,85
met pin betaald. De organisatie
bedankt hiervoor alle gevers
en de 38 collectanten. Bathmen was een van de 50 wijken
in Nederland waar de test om
met pinbussen te collecteren,
geboden werd.
Altijd aandacht voor Alzheimer
Vorig jaar en ook dit jaar heeft
het Alzheimer Nederland aan
aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze
aandacht. Het geeft Alzheimer de
kans om aan een groter publiek
te vertellen over het belangrijke
werk dat ze Nederland doet. En
de steun van de Nederlandse
bevolking is hard nodig.
Alzheimer Nederland werkt aan
een oplossing voor dementie, nu
en in de toekomst. Men werkt

aan een wereld waarin perspectief
kan worden geboden, zelfs in de
zwaarste omstandigheden. Waarin
mantelzorgers worden geholpen
met hun zorg en zorgen, men
meer aandacht heeft voor elkaar
en waarin men steeds dementievriendelijker wordt.
Opbrengst
De collecteweek is een prachtig
moment om hier bij stil te staan.
Alzheimer Nederland hoopt natuurlijk op een zo hoog mogelijke
opbrengst, zodat ze nog meer
ondersteuning kan bieden en
bedankt iedereen in Bathmen die
hieraan heeft meegeholpen.
Volgend jaar ook meehelpen?
Wilt u in 2019 ook uw steentje
bijdragen door mee te helpen als
collectant? Alzheimer Nederland
is hier blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: Harry
ter Horst, tel. 543026.

november was Vollenhove in de
ban van de survivalsport. Ruim
duizend atleten uit het hele land
waren naar dit oude en pittoreske havenstadje gekomen om hun
strijd aan te gaan met de ruim
50 hindernissen.

maat zeker niet als zijn grote opponent Joey Bakker niet aan de
start verschijnt. Ruben gaat in het
overallklassement dan ook riant
aan de leiding.
Vader Bart Dinkelman deed maar
weinig onder voor zijn zoon want
hij werd op dezelfde afstand
Voor de run had het veel geregend tweede bij de 50+ mannen.
waardoor het parcours erg modde- Op de middenlange survivalrun over
13 km (MSR) werd Erwin Ruessink
rig was, maar tijdens de wedstrijd
derde bij de mannen 50+ met een
zelf hield Pluvius zich gelukkig
tijd van 1.48 uur. Daarmee was hij
afzijdig en was het weer toch nog
niet de snelste van de SVB op deze
redelijk met een temperatuur van
ongeveer 12 graden. Dat was maar afstand, want de jongere Emiel van
goed ook want in de run zelf zaten Druten wist zijn voorzitter nog
enkele minuten voor te blijven.
genoeg water doorwadingen en
Maar waar de oudjes het goed doen,
duikersdoorgangen waardoor de
atleten het al nat genoeg hadden. verschijnt ook de jeugd van de SVB
De atleten van de Survival Vereni- steeds vaker op het wedstrijdtoneel
ging Bathmen SVB lieten zich deze met zeer verdienstelijke resultaten.
dag van de goede kant zien. Op de In de wedstrijdklasse dames 15-17
korte survivalrun over 9 km (KSR) jaar werd Chantal van der Loos
verdienstelijk negende.
werd Ruben Dinkelman weer eens
eerste. Met een tijd van 53 minuten Ian Huntink deed in Vollenhove
voor het eerst mee in de wedstrijdhad hij maar liefst vijf minuten
voorsprong op nummer twee. Deze klasse 10-11 jaar. Dat was voor hem
erg spannend maar hij deed het erg
topper rijgt de laatste tijd de ene
goed en werd maar liefst negende
overwinning na de ander op zijn

hele land. Ook Ilan van de Koppel deed voor het eerst mee in de
wedstrijdklasse 12-14 jaar en onder
deze weersomstandigheden en
zware hindernissen de wedstrijd uit
lopen is al een hele goede prestatie.
Naast deze prestaties deden er
natuurlijk nog meer atleten van
de SVB mee aan deze survivalrun.
Verdeeld over verschillende afstanden en leeftijdsklassen haalden de
meesten wel de finish met bandje.
Leuke prestatie was er nog voor de
60-jarige Gerrit Lubbersen die sinds
lange tijd weer eens een survivalrun liep. Na een korte trainingsperiode wist deze veteraan die toch
al zo'n hekel heeft aan koud water,
en in Vollenhove was veel koud
water, toch zijn KSR te volbrengen
met rode armband, een hele nette
prestatie. Binnenkort heeft de 60+
klasse er (eindelijk) een opponent
bij, want boven de 60-jarige leeftijd
nog mee doen aan deze zware
sporttak waar hoge fysieke eisen
aan het lichaam gesteld worden is
weinigen gegeven.
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