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Lettele in startblokken voor Oostermaetloop
LETTELE - Op zaterdag 1 december is Lettele het centrum van
hardlopend Salland. De Oostermaetloop kent vier afstanden: 1, 2,
5 en 10 kilometer en is één van de tien wintercrosslopen van het
Sallands Cross Circuit. Dit jaar geven de Pieten het startschot aan
de honderden hardloopliefhebbers.
Taart en pepernoten
Bij de Oostermaetloop gaat het vooral om gezelligheid en plezier. Je
kunt individueel of in teamverband genieten van de loopsport. Voor
de beste Lettelse dame en heer, die op het moment in Lettele wonen,
staat een taart klaar. Vandaar de oproep aan dorpsgenoten zich massaal
in te schrijven voor de Oostermaetloop. Ook de jonge lopers gaan niet
met lege handen naar huis. Sinterklaas heeft een paar Pieten naar Lettele gestuurd om te assisteren bij de Oostermaetloop. Ze nemen extra
veel pepernoten mee voor de kinderen. Doe daarom mee! Laat zien wat
van een kilometer. Jeugd tot 15 jaar kan meedoen aan de 2 kilometerje kunt!
loop. De starttijden en het inschrijfgeld vind je op www.sallandscrosscircuit.nl Inschrijven kan tot en met 30 november op www.mijninSchrijf je in
Iedereen kan mee doen aan de 5 of 10 kilometerloop! Individueel of sa- schrijving.nl of op de dag zelf bij Kulturhus de Spil. Meer informatie op
men met een team. Voor kinderen tot 9 jaar is er een speciaal parcours www.facebook.com/oostermaetloop.

Herdertjestocht in Bathmen terug van weggeweest

via de website van het Cultuurhuus
waarbij u betaalt via Ideal, maar u
kunt ook bij het Infopunt terecht,
mers uit om aan het eind van de
eindigt dit jaar op de Brink in
BATHMEN - De Stichting BathBathmen op en rond de ijsbaan van Herdertjestocht gezamenlijk op een waar u kunt pinnen of contant
men Promotie houdt op zondag
sfeervol aangeklede Brink pannen- kunt betalen.
Carnavalsvereniging De Battumse
23 december samen met de
Protestantse Gemeente Bathmen- Pompers. Deelname aan de Herder- koeken te eten. De pannenkoeken Samen zorgen de Stichting Bathworden gebakken door buurtvereni- men Promotie, de Protestantse
Okkenbroek, dansgroep Battum- tjestocht is gratis. In groepjes loGemeente Bathmen-Okkenbroek,
se Venne en Carnavalsvereniging pen de bezoekers door het centrum ging De Oude Molen. De pannenkoeken kosten € 2,00 per stuk. De dansgroep Battumse Venne,
De Battumse Pompers de Herder- van Bathmen, waarbij onderweg
Carnavalsvereniging De Battumse
op diverse plekken in het dorp het Battumse Pompers verkopen koek
tjestocht door het centrum van
Pompers en buurtvereniging De
kerstverhaal wordt uitgebeeld met en zopie.
Bathmen.
Oude Molen voor een gezellige start
De pannenkoeken moeten van
behulp van zang en muziek.
De tocht start vanaf 17.00 uur
van Kerstmis 2018.
tevoren besteld worden. Dit kan
De organisatie nodigt alle deelnein de Dorpskerk in Bathmen en

Kerstmarkt met Kinderkerstwandeling in
Loo-Bathmen
LOO-BATHMEN - Op zondag 9
december is het schoolplein van
de Looschool omgetoverd tot een
‘kerstplaatje’ waar iedereen de
heerlijke sfeer van kerst kan
proeven, letterlijk en figuurlijk!
De kerstmarkt wordt gehouden

van 12.00 uur tot 16.30 uur.
Er zal een divers aanbod zijn van
allerlei prachtige regionale (kerst)
spullen en heerlijke versnaperingen. Met het Rad van Avontuur
kunt u mooie prijzen winnen.
Nieuw dit jaar is de Kinderkerst-

Bestemmingsplan Meesterspad
BATHMEN - Op dinsdag 4 december 2018 houdt de gemeente
Deventer een informatieavond
over het ontwerp bestemmingsplan Meesterspad. Het belangrijkste onderdeel is de nieuwe
invulling van de hoek met o.a.
de voormalige kleuterschool

De Wiekslag. Het plan is deze
te slopen. Er voor terug komen
twee kavels voor een tweekapper (een vrijstaande woning op
een grote kavel is ook mogelijk),
een bouwmogelijkheid met een
gemengde bestemming op een
private kavel, negen openbare
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wandeling, georganiseerd door de
leden van de JAL mini’s. Voor de
jongeren (basisschoolleeftijd) van
Loo en ver daar buiten zal er een
leuke wandeling worden gehouden
na het vertellen van een kort kerstverhaal door Alie Elmerink. Rond
14.00 uur en 15.00 uur zullen deze
starten vanuit het klaslokaal van
de Looschool dat vanaf de kerstmarkt is te betreden. De Looschool

biedt tevens de mogelijkheid om
u in school rond te leiden en zal u
graag nader informeren over hun
prachtige school.
Dus kom op zondag 9 december
naar het schoolplein aan de Bettinkdijk 1 in Loo-Bathmen. De
organisatie hoopt op een hele gezellige en sfeervolle Kerstmarkt en
verwelkomt u graag tussen 12.00
uur tot 16.30 uur.

parkeerplaatsen en openbaar
groen.

stemmingsplanprocedure. Wanneer
deze zonder bezwaren, voorspoedig
verloopt, zal het bestemmingsplan
in de eerste helft van 2019 onherroepelijk zijn. In diezelfde periode
verkoopt de gemeente Deventer de
twee (of één) kavels.

Tijd en plaats
De inloopavond is in Cultuurhuus
Braakhekke, Schoolstraat 6a.
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn
medewerkers van de gemeente aanwezig om het plan toe te lichten en Bewoners, gebruikers en pandeigenaren uit de omgeving van het plan
vragen te beantwoorden.
zijn per brief uitgenodigd voor de
inloopavond. Ook andere belangPlanning
Na 4 december start de formele be- stellenden zijn van harte welkom.
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Hij kump
Een betje spannend is het wal.
Vanmiddag kump e, Sunterkloas.
De kleine jonge belden mie, “Opa
wiej könt vanmidaag niet kommen”. Sunterkloas kump bie hun
an huus en hij vreug of wie dan
ok wollen kommen. Det kön ie
netuurlijk neet weigeren en zo zölt
wie dan, veur het eerst in joaren,
Sunterkloas wier bie de kinder
op de kökken zeen. In gedachten
zit ik in één keer weer onder de
schoorsteen, achter de kachel.
Door kwam Zwarte Piet deur hen
um de kedootjes te brengen. Makkelijk zat, as ie deur het loek van
de schoorsteenplaate kekken, zag
ie de grauwe loch buuten. “Hoor
de wind waait deur de beume”,
wie zungen det het een leeve lust
was. Vaa deed de vensters op de
pinne, zo dat Piet ons niet deur
de roeten hen sleug. Ne hoop
lawaai, gebonk op de veinsters en
het sloapkamerraam en ne hoop
geschoef in de gang. Wie zaten as
vesteend achter de kachel en hadden helemoal niet in de gaten det
vaa altied weg was. Eaven later
kwam e weer binnen en vertelden
ons det e Sunterkloas had ezeene.
De kedootjes stonden allemoale
in de gang. Ne zuukelaaletter,
een betje peppernötten en Mens
erger je niet. Veerder ne dikke
dasse en ne pette um de winter
deur te kommen. Doar hadden
wie gen ogen veur, eerst waren de
peppernötten an de buurte . Hoe
zol det vandaage goan. Wie goat
het zeen. Zie ligt in ieder geval
neet onder schoorsteen achter de
kachel. Doar zal wel fatsoenlijk
an ebelt worden en dan kump e
binnen. Zol hij mie nog kennen?
Wie goat het allemoale metmaken.
Lange blieft ze neet, want zie mot
ôk bie jullie allemoale langs. Op
de hoge, hoge daken rijdt Sint
Nicolaas met zijn knecht. Geniet er
van, det doot wie ook en det Piet
knech was, was doodgewoon, zelfs
mien vaa is vrogger nog knech
ewes. Zachjes goat de peerdeveutjes, het is zo’n mooi feest, hij
kump, of neet dan.
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Fen Hulst-Van Kooten
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Installatiebedrijf

Eefting Epse B.V.
Onze diensten:
* Elektra
* Sanitair

,QYHUEDQGPHWXLWEUHLGLQJYDQZHUN]DDPKHGHQ]LMQZLMRS]RHNQDDUHHQ

0HGHZHUNHUZDVVWUDDWHQUHQWDOV XXUSZ
YHVWLJLQJ+ROWHQ

* Verwarming
* Duurzaam
* Loodgieterswerk

Eefting Epse úw Totaalinstallateur
Als Totaalinstallateur kunt u bij ons terecht voor complete aanleg van verwarmingsinstallaties,
elektrische installaties, loodgieterswerkzaamheden, dakbedekking, ventilatie, klimaatbeheersing,
sanitair, legionella preventie, zonne-energie, warmtepompen en domotica. Uiteraard ook voor
service en onderhoud hiervan. Als Ontzorgexpert zijn wij gespecialieersd in het aanpassen
van woningen voor mensen van 55+. Ons team werkt met de meest moderne apparatuur,
kwalitatief hoogwaardige materialen en betaalbare producten. Zo haalt u met Installatiebedrijf Eefting Epse B.V. niet alleen kwaliteit binnen, maar ook kennis van de nieuwste
ontwikkelingen en duurzame alternatieven op ons vakgebied.

Lochemseweg 26 • 7214 RK Epse
T 0575 - 492 958 • info@eefting-epse.nl • www.eefting-epse.nl
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Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
‘Een teken van hoop’
BATHMEN - Dit is het thema dat op de eerste
zondag in december centraal staat in de kinderdienst. Dat heeft natuurlijk alles te maken met
de adventsperiode – de voorbereiding op het
komende kerstfeest – die we in de kerk dan weer
zijn ingegaan.
Advent is uitkijken naar en dromen van het licht
wat met de geboorte van het Christuskind onder ons
is komen wonen. Het is tegelijkertijd ook een teken
dat God zich voor altijd met de mens verbonden
heeft en daarom is het ook een teken van hoop.

Misschien klinken deze woorden u en jullie wat
zwaar in de oren, toch zal het juist een feestelijke
en lichtvoetige dienst gaan worden. Met engeltjes,
met veel muziek en met natuurlijk weer een mooi
verhaal.
Maar we verklappen nog niet alles! Kom zelf maar
kijken en meedoen, zou ik zeggen.
Iedereen is van harte uitgenodigd in deze laagdrempelige dienst. Noteer maar vast in je agenda of op de
kalender: zondag 2 december van 10.00 – 11.00 uur
in de Dorpskerk van Bathmen. Wees wel:kom!

SMAAKVOL! enjoy!

enjoyboode

www.boode.nl

0570-542600

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

Feestelijke decemberactiviteiten
in Bathmen
BATHMEN - Al sinds februari
zitten de Oudheidkundige Kring
Bathmen, gemeente Deventer,
Wereldwinkel en Bibliotheek
gezamenlijk in het nieuwe gebouw aan de Schoolstraat. Samen
organiseren ze activiteiten voor
alle bewoners van Bathmen.

Fairtrade. Alle inkomsten gaan naar
Dambars bedrijf. Hierdoor krijgen
meerdere Nepalese families een
beter bestaan.
Dambar is geboren als Dalit, de
laagste kaste in Nepal. Hij had in
1986, na een ziekbed, het geluk
een Nederlander te ontmoeten die
zijn schoolgeld en opleiding tot zilversmid betaalde. Zijn Nederlandse
De maand december staat in het
sponsor hielp hem daarna met de
teken van 'Vieren'. In samenbouw van een huis met werkplaats
werking met Hanny Biemolt van
in Kathmandu, de hoofdstad van
Braakhekke is er de komende
Nepal.
maand een mooi programma voor
Maak vast kennis met hem op zijn
jong en oud.
website: www.dambar-silver.com
Kom dus op zaterdag 1 december
Snack een snackwagen ter beschik- Programma
king gesteld. Tijdens het eten was 1 december| Zilversmid uit Nepal naar de Wereldwinkel. Op deze
maakt symbolische sieraden | 09.30 dag worden ook de kerstartikelen
er nog een hele grote verrassing.
aangeboden met een korting van
Sinterklaas en Zwarte Piet brachten - 16.00 uur.
25 %. En dat is mooi meegenomen
een bezoek aan de kinderen in het
zo vlak voor Sinterklaas!
Cultuurhuus. Kinderen en ouders
Dus nog een extra reden om op zagenoten zichtbaar van dit speciale
terdag 1 december de Wereldwinkel
Sinterklaas arrangement.
te bezoeken!

Circa 130 kinderen genieten van Sinterklaasfilm

Sinterklaas en Zwarte Piet brengen
verrassingsbezoek bij Cinebat
BATHMEN - Om 17.20 meldden
zich op 21 november de eerste
kinderen bij de voordeur van
het Cultuurhuus Braakhekke. In
het kader van de diverse Sinterklaasactiviteiten in Bathmen was
er een door Cinebat verzorgde
speciale filmvoorstelling, ‘Sinter-

klaas & Het Gouden Hoefijzer’.
Voorafgaand aan de film konden
kinderen en hun ouders gebruik
maken van het arrangement
‘Eten en Film’. Zo’n 100 kinderen
maakten hiervan gebruik. Speciaal
voor deze gelegenheid had Westrik

Kerstmiddag van
het Nederlandse
Rode Kruis

7 en 8 december | Brieven schrijven
voor Amnesty International | 09.30 Op zaterdag 1 december komt
17.30 en 09.30 - 16.00 uur
zilversmid Dambar uit Nepal van
In de decembermaand denkt men
11.00 uur tot 17.00 uur naar de
ook aan de mensen die geen feest
Wereldwinkel en de Bibliotheek.
BATHMEN - Het Rode Kruis orkunnen vieren. Daarom worden
Net als in juni 2017 brengt hij
ganiseert een kerstmiddag voor
er samen brieven geschreven voor
een grote collectie aan zilveren
ouderen uit Deventer en omgesieraden mee. Toen was de belang- Amnesty International.
ving.
Graag nodigt zij u uit op zaterdag 8 stelling groot en kreeg hij veel
19 december | Workshop lampionnen
december om 14.00 uur in Cultuur- enthousiaste reacties. Graag komt
maken (8-10 jaar) | 14.00 uur
hij de Wereldwinkel nog een keer
huus Braakhekke aan de Schoolbezoeken, dit keer samen met zijn Samen worden de mooiste lampionstraat 6a.
nen geknutseld voor de donkere
collega. De sieraden komen uit
Het mannenkoor de Bêkezangers
zijn eigen atelier, vervaardigd door dagen van december.
uit Bathmen treedt deze middag
Dambar zelf en z’n werknemers.
voor u op. De kosten voor deze
middag zijn € 5,00 p.p. te voldoen Alle geëxposeerde sieraden zijn ook 23 december | Herdertjestocht |
17.00 - 19.00 uur
te koop. Prachtige ringen, armbij binnenkomst. Zaal open 13.30
(zie artikel voorpagina)
banden en oorhangers. Vaak met
uur,
een symbool of speciale betekenis.
Graag opgeven bij Janny GrotenFotopresentatie Oudheidkundige
Het is leuk om hem aan het werk
huis, tel. 0570-542588 of 06Kring Bathmen
te zien. Hij en zijn collega passen
21825337.
De hele maand december draait
eventueel ter plekke ook sieraden
de OKB een fotopresentatie met
aan naar eigen wens. Hoge eisen
'Vieren' als centraal thema. U
worden gesteld aan vakmanschap
Bingo in de
en design. Bovendien moet voldaan kunt mooie beelden van vroeger
Veldhoek
bekijken.
worden aan de richtlijnen van
HARFSEN - Donderdag 29 november is er in ontmoetingsplek de
Veldhoek, Gentiaan 1 een gezellige Sinterklaasbingo van 14.00
tot 15.30 uur.
Houdt u van bingo en een gezellige
middag, dan bent u van harte welkom. Voor mensen die slecht zien
of horen is er hulp aanwezig.
Kosten € 3,50 dit is incl. één kop
Tuincentrum Grave bereikbaar
koffie/thee en een hapje en sapje.
via Alferinklaan
Deze bingo wordt gesponsord door
Vos bloemen en planten en Spar
• BATHMEN – Tijdens de werkzaamheden aan de Deventerweg, tot
Vrielink uit Harfsen.
en met 7 december 2018, is tuincentrum Grave bereikbaar via
Ingrid en Henny zullen de balletjes
de Alferinkslaan.
laten rollen.
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Dieren op kleindierenshow Pels en Pluim van hoge kwaliteit

Volop

LAREN - Maar liefst
twee raskonijnen wisten het hoogste haalbare predicaat U, van
‘Uitmuntend’, te scoren
tijdens de afgelopen
kleindierenshow van
Pels en Pluim Laren.
Bij de konijnen is dit echt een unicum,
want deze hoogste beoordeling wordt in
deze diergroep zelden behaald. De Duitse
hangoor van Gerrit Jan Beusekamp en de
Havanna van Jan Meutstege gingen met
deze eer strijken.
Ook de andere 200 hoenders, dwerghoenders en sierduiven konden de waardering
van het keurmeesterskorps zeer zeker krijgen. Uiteraard waren er ook nog verbeterpunten voor de fokkers en liefhebbers van
de verschillende kleindieren. Het is een hele

KERSTBOMEN
te koop

Naast de gewone
kerstboom ook

Blauwspar
en Nordmann

kunst om zeer bijzondere rassen
met kwaliteit in stand te houden
zodat ze niet verloren gaan. Ook
is het interessant om voor de
liefhebberij een paar kippen te
houden voor een lekker vers eitje
of gewoon een gezellig knuffelkonijn te hebben. Er werd dan ook
veel informatie over het houden van kippen
en konijnen verstrekt aan de bezoekers van
de show. Pels en Pluim had er een mooie
aantrekkelijke show van gemaakt. Het thema: 'Ik hou van dieren' met zijn vele rode
harten gaf de zaal een sfeervol aanzien. Dat
gold ook voor de vele bloemstukken met
bloemen in de hartverwarmende kleur rood,
de kleur van de liefde. Liefde hebben de
Pels en Pluim leden zeker voor hun mooie
dieren waar ze trots op zijn. Voor meer
informatie: www.pelsenpluimlaren.nl
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De belangrijkste tips op een rijtje

Vier de feestdagen zonder buikpijn
Elke dag lopen 2.000 mensen in Nederland een voedselinfectie op, ook tijdens de
feestdagen. Hoe houd je het gezellig en zorg je ervoor dat je geen buikpijn krijgt?
Bekijk onze 6 tips voor veilige feestdagen.
Tip 1: Koelkast op 4 °C

Wieke van der Vossen
Expert Voedselveiligheid bij
het Voedingscentrum

bewaartips voor de ideale
koelkastindeling.

Zorg dat je koelkast op 4 °C
staat. Eten en drinken blijft
dan langer goed en bacteriën
krijgen nauwelijks kans om te
groeien. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller bacteriën en
schimmels groeien. Elke graad
warmer versnelt de groei.

‘ELKE GRAAD
WARMER
VERSNELT DE
GROEI VAN
BACTERIËN’

Tip 2: Richt je koelkast
slim in

Tip 3: Niet alles in
de koelkast

Richt je koelkast slim in. Zet
bijvoorbeeld bederfelijke producten zoals vlees, vis en
restjes op de onderste plank.
Dat is de koudste plek. Kijk
op www.voedingscentrum.nl/

Volle koelkast? Niet alles
hoeft in de koelkast. Tomaat,
komkommer, paprika en aubergine kun je bijvoorbeeld
beter buiten de koeling bewaren. Ze blijven daardoor ook

e

beter op smaak. Aangesneden
groente bewaar je wel in de
koelkast. Ook (fris)dranken
kun je bij koud weer koel houden op het balkon of in de tuin.

Tip 4: Kort buiten
de koelkast
Gezellige, feestelijke brunch
gepland? Haal eten dat snel
bederft, zoals vlees en vis, pas
vlak voor gebruik uit de koelkast. Zet het na gebruik ook
weer zo snel mogelijk terug, in
ieder geval binnen 2 uur. Dat
geldt ook voor restjes, dan kun
je ze nog 2 dagen bewaren.

Feestaanbieding: 2 koelkastthermometer gratis!
Controleer of je koelkast koud genoeg staat met deze handige
koelkastthermometer van het Voedingscentrum.
Speciale actie voor lezers van huis-aan-huisbladen. Bestel nu tijdelijk 2 thermometers
(1 om zelf te houden en 1 om weg te geven)
en betaal alleen de verzendkosten van € 2,45.
Let wel OP = OP!

Bestellen kan via
www.voedingscentrum.nl/koelkast

Overvolle koelkast? Niet alles hoeft erin.

Tip 5: Voorkom kruisbesmetting

Tip 6: Goed gaar, niet
verbrand

Zorg dat rauw eten niet in
contact komt met bereid eten.
Vooral bij vlees en vis is dit
belangrijk. Gebruik bij het
koken of gourmetten aparte
snijplanken, borden en bestek
voor rauwe en bereide producten. Gebruik dus de vork
waarmee je een rauw stukje
vlees op de gourmet legt niet
voor een gaar stukje vlees.
Was ook altijd je handen met
zeep nadat je een rauw stuk
vlees of vis hebt aangeraakt.

Staat er vlees op het menu?
Draai het vlees tijdens de
bereiding regelmatig om en
zorg dat het niet verbrandt.
Snijd zwarte, verbrande
stukjes weg. Die zijn niet
goed voor je gezondheid.
Let ook bij ander eten, zoals
aardappelen en friet, op dat je
het niet te donker bakt, maar
goudgeel. Controleer of vlees
en vis ook aan de binnenkant
volledig gaar is voordat je
het opeet.
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Kinderkledingwinkel en schildersbedrijf:

Twee bedrijven onder één dak aan de
Molenstraat 10 in Bathmen
BATHMEN - Vanaf 1 december
2018 zal er in Bathmen weer een
kinderkledingwinkel gevestigd
zijn. Het oude pand van de SRVwinkel van de familie Voortman, heeft na 49 jaar nieuwe
bewoners gekregen. José van
der Wal geboren en woonachtig
in Bathmen heeft samen met
haar partner Frank Trentelman
(geboren in Doesburg) het winkel-/woonhuis met bedrijfspand
gekocht aan de Molenstraat 10.

Hond is aan de lijn
Noe is 't toch ok wat, onze jonge hond is te dikke. Nu moet
ik het voer afwegen, hij mag niet meer zo veel hebben. Ik
ben meer van het 'roezen'; wat hij nu krijgt vind ik maar
een 'schittebillenbetje'.
Als tussendoortje mag Berlie gekookte sperziebonen, dat
is voor maagvulling. Daar wil hij niet eens naar kijken en
vreten al helemaal niet.
Hij heeft ook nog jeuk en geen vlooien. Schijnt dat hij
allergisch is voor bepaalde verwennerij, zoals worst en beloningskoekjes. We hebben altijd een hond gehad die met de
pot mee vrat, aardappels met jus, mm! Deze hond eet ook
het liefst van het hele varken. Hij kijkt mij nu met lodderogen aan en vraagt zich af wie er in de bonen is!

Frank heeft sinds 2000 zijn eigen
schildersbedrijf: Trentelman Schilderwerken. Hij heeft inmiddels
al een klantenkring in Bathmen
en omstreken opgebouwd. Frank:
“Tijdens de wintermaanden t/m
15 maart krijg je bij Trentelman
Schilderwerken 10% korting op je
binnenschilderwerk. Wij maken
graag een vrijblijvende prijsopgave
voor uw binnen en -/of buitenschilderwerk.”

in Bathmen te starten. Kidsstore
63 verkoopt betaalbare en trendy
kinderkleding t/m maat 176. Iedere
week is er een nieuwe collectie die
ook in de webshop www.kinderkledingnodig.nl te bestellen is. Voor
leuke kindersieraden en kleine
cadeautjes kun je ook bij Kidsstore
63 terecht.
Kidsstore 63 is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.30
uur en op zaterdag van 10.00 –
Kidsstore 63
16.00 uur. Ook is het mogelijk om
José verkoopt al sinds 2004 kinbuiten openingstijden te shoppen
derkledin. Nu opent ze dan haar
winkel in Bathmen onder dezelfde (op afspraak).”
In het verleden verzorgde José
naam als de winkel in Enschede:
Kidsstore 63. Vol enthousiasme ver- kinderkledingparty’s bij de mensen
thuis. Nu kun je gezellig met je
telt ze: “ Ik heb heel veel zin om
dit avontuur vanuit de Molenstraat vriendinnen, collega’s, buren en fa-

milie ‘s avonds in de winkel komen.
Kidsstore 63 zorgt voor de koffie
en wat lekkers. De gastvrouw mag
voor 10% van de verkoop van deze
partykleding uitzoeken voor haar
eigen kids. Op de Facebookpagina
van Kidsstore 63 staan alle nieuwe
items en leuke acties vermeld.
Op 1 december 2018 gaan de
deuren van Kidsstore 63 aan de
Molenstraat 10 om 10.00 uur open.
José zal samen met Jan Voortman
(de oude eigenaar) de opening
verrichten. Zwarte Piet komt ook
gezellig langs en zal de kinderen
van wat lekkers voorzien. Tijdens
deze openingsdag krijgt men 25%
korting op de gehele collectie kinderkleding.
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Mirrewinter The Movie in Cultuurhuus Braakhekke
BATHMEN - Mirrewinter (The
Movie) op het platteland is de
oorlogsfilm van het oosten. Een
streekproductie met ruim 140
spelers en vrijwilligers.
Prachtige plattelandslocaties zijn
in beeld gebracht door KV producties. De film staat bol van tradities,
cultuur en gebruiken op het platteland. Alle aspecten in het leven
van een boerenfamilie in oorlogstijd komen aan bod. De Duitse
bezetter, Jodenvervolging, boerenleven, NSB, het verzet, de rol van
de kerk, Canadezen en vooral wie
er nu goed… en wie er nu eigenlijk
fout was.
Mirrewinter The Movie is gebaseerd
op het gelijknamige boek 'Mirrewinter op het platteland' van
streekroman schrijver Gert-Jan
Oplaat. Dit boek is bekroond met
de Publieksprijs volksverhalenwedstrijd van de provincie Overijssel.

verstandelijk beperkte jongen.
Geerke, 18 jaar, is de oudste dochter. Zij is stiekem verliefd op Herman van Graadsboer, zoon van een
rijke NSB-boer uit Markelo, of zit
Herman in het verzet? In de laatste
Oorlogswinter wordt de Joodse
familie Levi na afloop van een zondagse kerkdienst tijdens een razzia
Het verhaal Mirrewinter gaat over
een Markelose boerenfamilie tijdens door de Duitsers opgepakt en afgevoerd met een arrestantenwagen.
de laatste Oorlogswinter in 1944.
Ook dominee Scheutink, die de
Hieronder staat een klein deel
van het verhaal om u een beeld te familie Levi wil helpen, wordt meekunnen geven bij de film. Hennek genomen. Wanneer de wagen weg
is wordt duidelijk dat Gètje mist.
is een 'nösterige' man die moeite
De familie haalt ongerust Hennek
heeft met zijn levenslot, het
op. Hij blijft altijd thuis omdat
geloof, de oorlog en zijn gehanhij niet in de kerk wil komen en
dicapte zoon Gètje. Hennek heeft
samen zoeken ze de omgeving af,
veel bewondering voor zijn vrouw
Marie, die altijd liefdevol is voor ie- opzoek naar Gètje. Zullen ze hem
dereen, de boel goed kan 'bedaren', terugvinden?
Cultuurhuus Braakhekke. Aanvang
doorzet, en zich vastklampt aan
14.00 uur. Entree 2 strippen of
haar geloof.
€ 5,00.
Gètje is een 13-jarige goedlachse,
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Wereldlichtjesdag in Deventer
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DEVENTER - Ieder jaar wordt
wereldwijd op de tweede zondag
van december Wereldlichtjesdag
georganiseerd. Op deze dag staan
we stil bij alle kinderen die, op
welke leeftijd en om welke reden
dan ook, overleden zijn. We
herinneren hen door een kaarsje
te branden, te luisteren naar live
muziek, woorden en gedichten.
Samen delen geeft een gevoel
van verbondenheid.

PDDQGHQQDWXXUOLMNSHUIHFW%LM$OPDW/DUHQNXQW

Op zondag 9 december zal voor de
derde keer zal Wereldlichtjesdag in

GLHRQGHUKRXGEHKRHYHQ'DDUYRRU]LMQGHZLQWHU

Deventer in het Worpplantsoen bij
muziekkoepel Nering-Bögel worden
gehouden. Iedereen is van harte
welkom, ook kinderen.
Programma
18.30 uur: Welkom met koffie, thee
en warme chocomel. De kaarsen
worden uitgedeeld.
18.45 uur: Begin bijeenkomst.
19.00 uur: Kaarsen aansteken,
hierna is er tijd om elkaar te ontmoeten.
Muzikale medewerking wordt verleend door Karin Brouwer (Troost-

XWHUHFKWYRRURQGHUKRXGHQHYHQWXHOHUHSDUDWLHV
DDQXZPDFKLQHV

lied).
Wereldlichtjesdag Deventer is een
initiatief van Uitvaartzorg Deventer
en Verlies in Balans – begeleiding
bij rouw en verlies.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
stella@uitvaartzorgdeventer.nl

meer informatie en/of online
aanmelden? bezoek onze website:
almatlaren.nl/winteronderhoud
Tel. 0573 44 80 88

•

tuinpark@almatlaren.nl
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OCCASIONS VAN DE BATHMENSE
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Audi A1 Sportback 1.4 Tfsi S-Tronic Ambition Proline / 88.732 km / Navi / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
06-2013 € 15.245,-

Volkswagen Polo 1.2 Tsi Comfortline
Airco / Sportvelgen / Incl 6 maand BOVAG
garantie.
10-2012 € 9.445,-

Volkswagen Golf 1.2 Tsi 105pk
67.136 km / Cruise / 16 Inch / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
01-2014 € 13.445,-

Audi A4 Avant 2.0 143 pk Tdi ProLine Business / Navi / Xenon / 17 Inch / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
08-2012 € 14.445,-

Opel KARL 1.0 ecoFLEX Cosmo
Acc / Cruise control / Half leder / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
01-2016 € 9.845,-

Volkswagen Golf Variant 1.2 Tsi DSG-automaat Highline Match / Navi / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
03-2013 € 13.445,-
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Garage Leijenaar

Bathmen

| Tel. 0570 54 12 24
Koekendijk 8 | 7437 CK Bathmen
57.000 km
49.000 km
43.000 km
46.000 km
24.000 km
23.000 km
28.000 km
16.000 km
21.000 km
32.000 km
Renault Clio IV TCE 90 Limited
23.000 km
Renault Clio IV TCE 90 Limited
26.000 km
Renault Clio IV TCE 90 Limited
26.000 km
Renault Clio IV TCE 90 Limited
25.000 km
Day
Renault Clio IV TCE 90 Night en
23.000 km
Renault Clio IV TCE 90 Zen
16.700 km
Renault Clio IV TCE 90 Zen
85.000 km
5drs
Renault Clio III 1.2 16V Special Line
4.900 km
Renault Captur TCE 120 EDC Intens
62.000 km
Renault Captur TCE 90 Dynamique
63.000 km
Renault Captur TCE 90 Dynamique
31.000 km
Renault Captur TCE 90 Intens
28.000 km
Zen
Renault Megane IV Estate TCE 130
18.000 km
Renault Scenic IV TCE 115 Zen
130 Collection 26.000 km
Renault Grand Scenic IV 7p TCE
130 Collection 30.000 km
Renault Grand Scenic IV 7p TCE
39.000 km
EDC Zen
Renault Grand Scenic IV DCI 110
150 km
Renault Kadjar (nieuw) DCI 110 Intens
129.000 km
Renault Kangoo Express Generique
km
27.000
Peugeot 308 1.6 Vti AUT. Active

ique
Renault Grand Modus TCE 100 Dynam
Renault Clio IV Estate DCI 90 Zen
Renault Clio IV Estate DCI 90 Zen
Renault Clio IV Estate DCI 90 Zen
Renault Clio IV Estate TCE 90 Limited
Renault Clio IV Estate TCE 90 Limited
Renault Clio IV Estate TCE 90 Zen
Renault Clio IV Estate TCE 90 Limited
Renault Clio IV Estate TCE 90 Limited

MINI Clubman 1.6 120pk Cooper
Xenon / Airco / 17 Inch / Zwart dak / Incl 6
maand BOVAG garantie.
12-2010 € 11.145,-

Opel Meriva 1.4 140pk Turbo
18 Inch / Pdc V + A / Cruise / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
06-2010 € 8.845,-
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01/2011
06/2017
06/2017
06/2017
06/2017
09/2017
06/2017
05/2018
04/2018
09/2017
09/2017
09/2017
09/2017
10/2015
10/2017
10/2016
08/2008
06/2018
10/2015
10/2015
06/2017
06/2017
06/2017
11/2017
11/2017
03/2017
06/2018
07/2016
03/2013

6.950,€
€ 15.950,€ 15.950,€ 15.950,€ 15.250,€ 15.250,€ 14.950,€ 17.750,€ 17.750,€ 14.450,€ 14.450,€ 14.450,€ 14.450,€ 12.450,€ 14.750,€ 13.950,4.750,€
€ 27.750,€ 15.450,€ 15.750,€ 18.950,€ 21.950,€ 23.950,€ 27.750,€ 27.750,€ 23.450,€ 29.950,7.950,- excl.
€
€ 13.250,-

www.garageleijenaar.nl
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Camperverhuur Groenouwe:

‘Verhuur van campers draait
alweer op volle toeren’
BATHMEN – De feestdagen
staan voor de deur, maar bij
Groenouwe Camperverhuur in
Bathmen is de zomerdrukte
voor 2019 al begonnen.

MERCEDES-BENZ A 160 AMBITION
2016 | 34.177 km | benzine
€ 18.900,-

MINI COUNTRYMAN 1.6 CHILI EDITION
2012 | 126.319 km | benzine
€ 14.250,-

AUDI A1 1.2 TFSI PROLINE S-EDITION
2012 | 87.382 km | benzine
€ 12.900,-

PEUGEOT 108 PREMIËRE CABRIOTOP 1.0
2014 | 46.254 km | benzine
€ 8.900,-

Harmen Groenouwe: “De aanvragen voor reserveringen van onze
campervloot vindt steeds eerder
plaats. Een aantal jaren geleden
begonnen we in januari te adverteren en druppelde het seizoen
langzaam vol. Op moment hebben
we al veel weken verhuurd.”
Het succes van de camperverhuur

zit hem er in dat de aangeboden campers louter bestaan uit
moderne huurcampers. Ook de
prettige manier van werken werkt
voor veel mensen. Niet alleen in
Bathmen en omgeving, maar uit
heel Nederland weet men de weg
naar Bathmen te vinden.
Camperverhuur Groenouwe
Gorsselseweg 41/43
7437 BE BATHMEN
Tel: 0570-541620
info@camperverhuur-groenouwe.nl
www.camperverhuur-groenouwe.nl

Winterse klanken in de Dorpskerk
van Bathmen

RENAULT CLIO TCe 90 NIGHT&DAY
2016 | 63.612 km | benzine
€ 12.600,-

SEAT MII 1.0 BLACK&WHITE SPORT
2015 | 41.084 km | benzine
€ 7.700,-

VW GOLF 1.6 TDI BLUEMOTION HIGHLINE
2013 | 131.639 km | diesel
€ 12.400,-

VW PASSAT VARIANT 1.6 TDI 120PK
2015 | 104.441 km | diesel
€ 17.850,-

BATHMEN - Op zondagmiddag
9 december om 15.30 uur geeft
Vrouwenkamerkoor Voca Me een
kerstconcert in de Dorpskerk in
Bathmen. 'Thou art Welcome'!
Voca Me bestaat uit geoefende
koorstemmen uit Overijssel en
Gelderland. Het koor, onder
leiding van Yt Nicolai, wordt op
piano begeleid door Bernadette
van Agt.
Op het programma staan onder
andere vijf winterse klankschilde-

ringen uit 'Winter' van David Stone,
'Tundra' van Ola Gjeilo, waarin het
verlangen naar het Noorse winterse
landschap bezongen wordt, 'Sure
on This Shining Night' van Morten
Lauridsen, 'Canticles of Virgin Mary'
van Michael Hurd en 'Nativity Carol'
van John Rutter.
Kaarten kosten € 15,00 en zijn aan
de kassa te verkrijgen, maar ook
te bestellen via de website: www.
vocame.nl Studenten en scholieren
betalen € 10,00 en kinderen tot 12
jaar hebben gratis toegang.

AUTO VAN DE WEEK
Kerstbomenverkoop op de Blèke

Super gave Renault Clio TCe GT-Line Sport uit 2016, met slechts 33.000 km! GT-line pakket
met een bijzondere blauwe kleur speciaal voor deze uitvoering, Voorzien van o.a:
Airco, Navigatie, Bluetooth, Cruisecontrol, Lichtmetalen velgen, Xenon-LED verlichting etc..
Originele NL-geleverde Clio, Auto verkeerd in nieuwstaat.

nu voor € 13.600,-

BATHMEN - Net als vorig jaar
gaan Branco ter Keurs en Chiel
in ’t Hof kerstbomen verkopen
op de Blèke in Bathmen. Van
elke verkochte kerstboom wordt
10 procent gedoneerd aan de
activiteitenpot van ’t Dijkhuis.
Deze opzet is ontstaan sinds
Branco en Chiel de woning aan
de Kerkdijk voor 'een appel en
een ei’ konden huren van
‘t Dijkhuis.
De keuze voor de donatie aan
specifiek de activiteitenpot komt
voort uit een samenwerking met de
ouderenmiddag bij het open air biljarttoernooi van Zuidleo Dos. Hier
werken Branco en Chiel samen met
‘t Dijkhuis. ‘’Omdat er zo veel leuke
activiteiten worden georganiseerd
voor de ouderen willen zij specifiek
dat het geld daar terecht komt’’,
aldus Branco en Chiel.
Ze hebben verschillende kerstbomen, grote en kleine, met of zonder kluit. Het zijn allemaal verse
Nederlandse bomen, maximaal één
week voor de start van de verkoop
vers gestoken op de Veluwe en
in Twente. Ze hebben Nordmann
en Omorika (normale blauwspar)

kerstbomen.
De kerstbomen kunnen na aankoop door Branco of Chiel geheel
gratis thuis afgeleverd worden op
dezelfde middag nog!
Onderstaand vindt u de verkoopdata, op deze dagen kunt u
een prachtige kerstboom komen
uitzoeken:
-Vrijdag 30 november, 7 en 14
december: 13.00 -17.00 uur.
- Zaterdag 1, 8 en15 december:
09.00 - 17.00 uur.
- Zondag 2, 9 en 16 december:
12.00 - 17.00 uur.
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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
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Showroom Hengelo
Wegtersweg 5-11
7556 BP Hengelo
Tel. 074 - 2491044
hengelo@aartvandepol.nl

aart vandepol.nl
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Kiki Kortenhorst en Andreas Zwiers:
gastvrije uitbaters van Restaurant Loo!
De koude donkere dagen!
BATHMEN - Na deze prachtige
warme en droge zomer zijn we
inmiddels beland in koelere
•
sferen. Vele lampjes, kaarsen
en een gezellig haardvuur
worden vaak gebruikt om de
duistere en koude maanden gezellig door te komen. Het zijn
echter ook de maanden waar
•
natuurlijk de meeste schoorsteen branden ontstaan. Ook in
Bathmen hebben wij inmiddels
de eersten al gehad. Op tijd
vegen, het gebruik van schoon,
droog hout en af en toe het
schoorsteenkanaal checken op
scheuren en aanslag kan veel
problemen voorkomen.
Ook het gevaar van koolmonoxidevergiftiging is in deze periode
het grootst, doordat de huizen
steeds beter geïsoleerd en minder
geventileerd worden. De reële
kans dat u hier mee te maken
krijgt, is vele malen groter dan
30 jaar geleden. Het gebruik van
een CO-melder kan u hierbij op
tijd waarschuwen. Wenst u advies
hierover? Vraag het ons, daar zijn
we voor!
Wist u dat:
• omstreeks april 2019 een
gelegenheid wordt ingepland

om centraal in Bathmen
brandblussers te keuren?
Nadere info volgt!
wij als brandweer zowel op de
kazerne als op locatie tijdens
bijvoorbeeld uw buurtfeest,
enz. presentaties op maat
kunnen verzorgen? Vraag
naar de mogelijkheden!
wanneer uw rookmelder wel
eens af gaat zonder dat er
rook te bespeuren valt, dit
meestal te maken heeft met
stof dat zich in de inlaat van
de melder bevindt? Dit is
in de meeste gevallen op te
lossen door met de stofzuiger
de melder een keer goed uit
te zuigen.
• wij adviseren om uw rookmelder minstens elke maand
te testen?
• u ons om advies kunt vragen
t.b.v. brandveiligheid, rookmelders, COmelders enz.?
• gebruik van winterbanden
op uw auto voor een grotere
verkeersveiligheid zorgt?
Mocht u nog vragen hebben naar
aanleiding van dit schrijven, over
brandveiligheid of andere zaken,
stel ze gerust aan Erik Brilman
06-23784700.
dorpsbrandwachtbathmen@gmail.
com

LOO - Alleen al door de keuze
van een naam voor hun bedrijf,
restaurant Loo, geven Kiki Kortenhorst en Andreas Zwiers te
kennen dat zij niet van opsmuk
houden én zich sterk willen wortelen in dit buurtschap waarvan
zij nu al, nog vóór de opening,
veel hartelijkheid ondervinden.
Kiki en Andreas zijn sinds kort de
eigenaren van het etablissement
aan de Bettinkdijk tegenover de
school in Loo en op 5 december
gaan daar de deuren open! Nu is
het eerst nog even 'buffelen' om
daar écht hun eigen restaurant van
te maken en er hun persoonlijke
draai aan te geven. En dat gaat
zeker lukken, want ze zijn zeer gedreven om er een bijzonder sfeervol
geheel van te maken waar mensen
zich direct thuis voelen!
Beiden hebben een mooie opstart
van hun carrière kunnen maken
in andere restaurants waar ze een
goede leerschool hebben gehad,
maar ze kunnen ook vanuit de
opgedane ervaringen hun eigen
ideeën kristalliseren. En die ideeën
kunnen ze in Restaurant Loo goed
kwijt!
In het logo van hun bedrijf zit een
honingraad verwerkt. Andreas: “Dat
staat voor verbinding, met name
met de gasten, met de buurt, de
omgeving maar ook met de ondernemers als collega’s. Want we willen
zoveel mogelijk lokaal inkopen.

Vaste Kamercommissie VWS en
Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleegzorg bezocht
maandag 26 november ’t Dijkhuis
BATHMEN - In de laatste jaren is
er veel gesproken over ‘werken
in de zorg’. Het gesprek ging over
de kwaliteit van zorgmedewerkers en over het aantal medewerkers dat inzetbaar is. Op beide
fronten kan het een en ander
verbeterd worden. Dat geldt ook
voor de personeelssamenstelling
in de ouderenzorg. We zijn er
allemaal van overtuigd dat onze
opa’s, oma’s en ouders een mooie
oude dag verdienen. Ook als ze
in een verpleeghuis of verzorgingshuis wonen en zorg nodig
hebben. Zorg die rekening houdt
met de wensen van de bewoners
en waar tijd en aandacht voor
hen is, daar draait het om. Om
dit te realiseren, heeft Het Zorginstituut in 2017 diverse pilots
en ontwikkelopdrachten opgezet.
’t Dijkhuis heeft aan een van die
pilots meegedaan en is positief
uit de bus gekomen. Zo positief
dat de vaste Kamercommissie
VWS en de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleegzorg maandag
26 november een bezoek bracht
aan het huis en met bewoners en
medewerkers in gesprek ging.
Pilots voor op vraag afgestemde
zorg
Het Zorginstituut is samen met de
sector hard aan het werk om er
voor te zorgen dat de zorg persoonsgerichter en professioneler
wordt en op een hoger kwaliteitsniveau komt. Er zijn met zo’n 40
teams diverse pilots door heel Ne-

derland georganiseerd. ’t Dijkhuis
heeft hier ook aan deelgenomen.
,,Het doel van deze pilots was om
samen te onderzoeken hoe je je
team zo kunt samenstellen dat je
zorg kunt bieden die aansluit bij de
vraag en behoeften van de bewoners”, licht Jackie van Beek, directeur 't Dijkhuis toe. ,,Het resultaat
is een op de zorgvraag afgestemde
personeelssamenstelling met ruimte
voor professionele normen en waarden. Zo creëer je met elkaar een
veilige en prettige woonomgeving.
En dat past precies bij de filosofie
van 't Dijkhuis”, zegt Jackie.
Bezoek Vaste Kamercommissie
VWS
Maandag 26 november bezocht de
vaste Kamercommissie ’t Dijkhuis.
Dit naar aanleiding van de resultaten die ’t Dijkhuis in de pilot heeft
laten zien. ,,Een geweldige blijk
van waardering”, zegt Jackie. ,,We
hebben met elkaar hard gewerkt
om zo goed mogelijk invulling te
geven aan onze filosofie: een ‘thuis’
creëren voor onze bewoners. We
luisteren naar hun wensen, vullen
die zo veel mogelijk in en we doen
wat passend, nuttig en nodig is.
We nemen de tijd voor hen. Er is in
ons huis nog tijd voor een gezellig praatje of voor een grap en een
grol. Dat waarderen de bewoners en
het maakt het werk ook een stuk
leuker!“

pilot ingezet voor een zo goed
mogelijk resultaat. 't Dijkhuis heeft
meegeholpen om praktisch bruikbare instrumenten op te leveren
die het gesprek over verantwoorde
personeelssamenstelling (blijven) ondersteunen of stimuleren.
Het resultaat is een relevante en
bruikbare handreiking, een toolbox
voor teams om in gesprek te gaan
over hun teamsamenstelling,
afgestemd op de bewonersvraag, en
een overzicht dat zorginstellingen
informatie verschaft over hun eigen
(verantwoorde!) personeelssamenstelling. ,,Afgelopen maandag hebben we de commissieleden verteld
hoe wij vorm hebben gegeven
aan de pilot, de zorg in ons huis
organiseren en laten we zien hoe
we dagelijks werken aan een thuis
voor onze bewoners. Ik keek er
enorm naar uit en ben er heel trots
op dat we de kans kregen om te
laten zien dat het werkt!”

- onderhoud
- reparatie
- nieuwe apparatuur
- netwerk oplossingen
voor beeld en geluid

Oerdijk 23

7433 AE Schalkhaar

Toolbox voor teams
De teams hebben zich tijdens de



Wij hebben een beperkte kaart met
ongecompliceerd, goed eten, koken
zonder zakjes of pakjes dus zoveel
mogelijk alles zelf bereiden. Lekkere, Hollandse gerechten!" Kiki:
“Gasten moeten hier het 'thuisgevoel van de feestdagen' krijgen
maar dan zónder de stress van het
koken en de afwas! We zorgen er
voor dat kinderen met plezier aan
tafel blijven, want voor hen zijn
er speciale gerechtjes, waardoor ze
op hun eigen manier meedoen. En
we hebben voor hen iets leuks om
zich aan tafel te vermaken!” Het
tweetal kan qua eten op vele wensen inspelen: wil de gast iets meer
luxe op tafel, kreeft, bijvoorbeeld?
In overleg is er heel veel mogelijk,
zelfs een stukje ouderwetse balkenbrij! Ook vegetarisch, veganistisch,

als het maar van te voren aangegeven wordt. De taakverdeling tussen
de twee koks is duidelijk: Kiki
werkt aansturend en Andreas is de
motor! Voorlopig is het restaurant
na 5 december open vanaf 17.00
uur, maar op aanvraag kan er ook
worden geluncht en is High Tea
mogelijk.
En wilt u echt iets speciaals: reserveer dan de chef’s table voor een
heerlijk culinair avondje!
Het bruine café, zoals de mensen
uit de omgeving dat kennen, blijft
gewoon voortbestaan en men kan
deze ruimte afhuren voor feestjes.
Vanaf 5 december staan Kiki en
Andreas voor u klaar om u te laten
genieten van “puur eten, met
liefde bereid!”

Koerkampwandeltocht
LETTELE - Zaterdag 24 november is voor de 22e keer de
Koerkampwandeltocht gelopen.
Ondanks de verwachte slechte
weersomstandigheden hebben de
deelnemende wandelaars kunnen
genieten van het mooie Sallandse landschap. Ook al was er
in het oosten al voor de middag
regen voorspeld, het bleef in Lettele, Bathmen en omgeving tot
ver in de middag droog.
De in warme kleding geklede
wandelaars startten bij café De
Koerkamp in Lettele en konden
kiezen uit verschillende afstanden:
5, 10, 15 en 25 kilometer.
De wandeltocht werd voor de tweede keer gezamenlijk georganiseerd
door DOCA (Deventer Oost Club
Activiteiten) en de Stichting Bathmen Promotie. Onderweg hebben de

wandelaars van hun welverdiende
rust en warme koffie of chocolademelk kunnen genieten op diverse
rustpunten. En bij het start- en
eindpunt De Koerkamp in Lettele
konden de wandelaars zich vanbinnen en -buiten weer opwarmen. De
organisatie spreekt van een goede
opkomst en kan terugkijken op een
geslaagde en gezellige tocht.

Vereniging voor Winterlezing Laren
LAREN - Op donderdag 29 november komt de reisschrijver
Evert Jan Groesbeek vertellen
over zijn reis door de Andes.
Beginnend in Quito, Equador,
reisde hij zuidwaarts kris kras
door de Andesbergketen tot aan
Vuurland, het zuidelijkste puntje
van het continent. Hij illustreert
zijn lezing met een Powerpoint
presentatie.
De bijeenkomst zal worden gehouden in zaal Stegeman, Dorpsstraat
1. De aanvang is om 20.00 uur.
Niet leden kunnen tegen betaling
van € 4,00 de avond bijwonen.
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Geluk wordt meer als je het deelt – ’t Dijkhuis

K

seKrant

Het is midden op de dag als ik 't Dijkhuis binnenloop. Werkelijk, ik kijk
ijn ogen uit. Wat een levendigheid. De baliemedewerksters dragen hun
werk aan elkaar over, een aantal verzorgenden zit te lunchen, bij te praten
en te lachen, directrice Jackie haalt koffie voor haar bezoek, knuffelt
een loslopend hondje, twee frisgeknipte dames zitten naast elkaar onder
de droogkap, in de keuken is veel beweging. En dat allemaal in één open
ruimte. Gezelligheid op en top. Een heerlijke sfeer. Hier voel je nog eens
extra dat dit echt een dijk van een huis is.
Omdat ik mijn vrijwilligerswerk in de avond doe, heb ik deze bedrijvigheid
overdag nog niet eerder meegemaakt. Ik inhaleer de sfeer dus goed, slenter wat rond, neem een paar foto's voor komende blogs en plof uiteindelijk
op een stoel. Zo meteen ga ik even bijkletsen met een oud-klasgenootje
van me, die ik al 30 jaar niet gezien heb. Vandaag is zij samen met twee
collega's vanuit het Westen hier naar toe gekomen om een vrijwillige
helpende hand te bieden. Super! Ben heel benieuwd of zij het werken hier
vandaag ook als zo bijzonder ervaren.
Als ik zit te prutsen met het instellen van de Wifi-code, word ik lief geholpen door de dames aan een andere tafel naast mij. Als één van de dames
mij bij naam noemt, schrik ik even. Ik verontschuldig mij dat ik haar niet
zo snel herken. Nee, zegt zij vrolijk, je kent me ook niet, ik ken je van je
blogs. Jeetje, wat leuk. Vooral als ik hierna nog van veel meer kanten te
horen krijg dat ze van m'n verhalen genieten, dat ze herkenning vinden,
dat ze zich echt een voorstelling kunnen maken van de beschreven situaties. Ik neem alle complimenten bescheiden en dankbaar in ontvangst. Wat
een rijkdom. Natuurlijk vind ik het vrijwilligerswerk op zich al prachtig om
te doen, daarnaast geniet ik van het schrijven en tot slot voelt het krijgen
van de complimenten als een kers op de taart. Wat een geluk.
Tegelijkertijd besef ik heel goed dat er naast mij heel veel mensen zijn die
vrijwilligerswerk op 't Dijkhuis doen. Zoveel vrijwilligers die zich inzetten voor de bewoners. Sommige mensen zelfs al jaren, of veel vaker, en
sommige op de achtergrond. Deze mensen schrijven niet allemaal blogs
en krijgen dus wellicht minder vaak een berg positieve feedback over zich
heen gegoten.
Dus… ontvang ik de complimenten heel graag met open armen ... en deel
ze daarna met liefde weer met een ieder die zijn of haar steen bijdraagt
aan het o zo mooie Dijkhuis. Teamwork.
Nathalie Steffens.
Ook interesse in vrijwilligerswerk bij ’t Dijkhuis: info@hetdijkhuis.nl t.a.v.
Jackie van Beek

Tandarts: Dental Clinics Colmschate, Koggeschip
208, Deventer, tel. 651660.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen: ma
Bathmen
t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00-16.00
* Vr 30 nov, 20.00 uur: Kaarten (klaverjassen,
uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de Grotekruisjassen en jokeren) & kienen in het A.B.S.plein 18, 7451 DH Deventer.
Huus.
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
* Di 04 dec, 19.00-20.00 uur: Informatieavond
over het ontwerp bestemmingsplan Meesterspad in Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat 6a.
tel. 653000.
* Wo 05 dec, 14.00 uur: Seniorenmiddag in de
Rotonde van 't Dijkhuis: Sinterklaasmiddag met Duo Laren/Harfsen/Almen
1 en 2 december
Dijon.
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnum* Zie ook: www.bathmen.nl
mer: 0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.
Almen
com
* Wo 28 nov, 20.00 uur: Film The Constant GardeHuisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnumner in Almens filmhuis, Ons Huis, Dorpsstraat 3.
mer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl
Gorssel
* Wo 05 dec, 11.00 uur: Lezing Oh, kom er eens
horen! door Drs. Jos Paardekooper in ’t Trefpunt,
Molenweg 55.
Harfsen
Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
* Do 29 dec, 14.00-15.30 uur: Sinterklaasbingo in
Bathmen
ontmoetingsplek de Veldhoek, Gentiaan 1.
* Za 01 dec, 19.00 uur: Vesper. Uit de Vespergroep.
Laren
* Zo 02 dec, 10.00 uur: Advent 1. Kinderkerk. Mw.
* Do 29 nov, 20.00 uur: Vereniging voor WinterHanneke Overduin.
lezing Laren: reisschrijver Evert Jan Groesbeek
Okkenbroek
vertelt over zijn reis door de Andes.
* Za 01 dec, 20.00 uur: Dance concert door Konink- * Zo 02 dec, 10.00 uur: Advent 1. Heilig Avondmaal. Ds. Aafko de Vries uit Nijverdal.
lijke Muziekvereniging Apollo in zaal Stegeman.
't Dijkhuis
* Za 01 dec, 18.30 uur: Weeksluiting. Mw. Hanneke
Overduin.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 30 nov, 09.00 uur: Eucharistieviering. H.
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- Brummelhuis.
* Za 01 dec, 19.00 uur: Advent 1. Eucharistievie2, alleen voor spoedeisende gevallen.
ring m.m.v. Spirit. R. Cornelissen.
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
Protestantse Gem. Colmschate
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis * Zo 02 dec, 10.30 uur: Advent 1. Eeuwigheidszondag. Ds. Trijnie Plattje.
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), * Zo 02 dec,10.15 uur: Eredienst.
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, 'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
* Zo 02 dec, 10.30 uur: Eredienst.
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege *Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 02 dec, 10.00 uur: Advent 1. Bijzondere
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
dienst.
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groene- Protestantse Gem. Laren
* Zo 02 dec, 10.00 uur: Advent 1. Doopdienst.
strook 1.
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS sport- Kinderkerk. Ds. J.R. Jonk.
kantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek Bathmen, Protestantse Gem. Almen
TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum Kinderop- * Zo 02 dec, 10.00 uur: Advent 1. Ds. H. Günther
vang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring van Dorth), uit Deventer.
Protestantse Gem. Gorssel
's zomers bij Zwembad De Looërmark.
* Zo 02 dec, 10.00 uur: Advent 1. Ds. E. Fokkema
1 en 2 december
uit Twello.
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. SpoedGereformeerde Kerk Gorssel (GKN), locatie 'De
nummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411. Brink', Hoofdstraat 27
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder: * Zo 02 dec, 16.30 uur: Advent 1. Dienst.
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico Protestantse Gem. Epse
* Zo 02 dec, 10.00 uur: Advent 1. Ds. D. Bargerbos.
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw TenhemelopneTandarts: Dental Clinics Colmschate, Koggeschip
ming Joppe
208, Deventer, tel. 651660.
* Zo 02 dec, 10.00 uur: Advent 1. Woord- en ComThuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
munieviering m.m.v. het parochieel koor. Dhr. A.
Zie ook: www.carinova.nl
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate. Bos, diaken.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Deventer, tel. 653000.
Lettele/Okkenbroek
Kun jij reanimeren?
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar.
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
De Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
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
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
1 en 2 december
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
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Leden van Verdienste benoemd tijdens
Algemene Ledenvergadering van ABS
Strijdvaardig ABS verliest onnodig van Markelo
BATHMEN - ABS heeft zichzelf
vandaag een slechte dienst bewezen door met 1-3 te verliezen van
Markelo.
Het begin van de wedstrijd was
een gelijk opgaande strijd. ABS
voetbalde met goede combinaties.
Markelo had zich voorgenomen op
compact te spelen en gaf in feite
geen ruimte weg in de verdediging. In de 17e minuut werd
een schot van Markelo niet goed
verwerkt in de verdediging en kon
de rebound met enig geluk in het
lege doel geschoten worden.
Hierdoor kon Markelo nog meer
op de verdediging spelen. Ondanks dit creëerde ABS een aantal
fraaie kansen die voortkwamen
uit goed voetbal: kopbal uit een
fraaie cross pass die net naast
ging, redding door keeper bij een
één op één situatie. Echter in de
40e minuut werd onvoldoende
ingrijpen in de verdediging wederom afgestraft door Markelo, 0-2.
De tweede helft ging verder met

een aanvallend ABS en Markelo,
dat loerde op de counter. Wederom was het betere spel voor
ABS zonder dat het leidde tot
grote kansen. Door de druk naar
voren kwam er meer ruimte voor
de counter van Markelo. In de 68e
minuut werd het dan zelfs 0-3
toen Markelo attent doorliep op
een diep gespeelde bal.
ABS kwam nog terug tot 1-3,
dankzij een doelpunt van Youri
Meijer, maar het team was niet bij
machte om de muur van Markelo
te slechten.
Voor de ABS toeschouwer was het
een teleurstellend resultaat, zeker
omdat de Bathmenaren vandaag
veel strijd in het spel legden
en door drie individuele fouten
op een beslissende achterstand
waren gekomen. Door het verlies
vandaag zakt ABS naar de vierde
plek in de competitie, vier punten
achter koploper Lettele.
Zondag speelt ABS uit bij SV
Raalte.

Geen schoonheidsprijs, wel punten
BATHMEN - Afgelopen zondag
stond er voor de dames van ABS
Handbal een thuiswedstrijd
tegen Kwiek DS3 op de agenda.
ABS begon meteen scherp aan
de wedstrijd en liep met 6
doelpunten uit. Met een stand
van 13-8 gingen de teams de
rust in.
In de tweede helft werden de rollen omgedraaid. Pas na 9 minuten
vond ABS het net, terwijl Kwiek
meerdere malen scoorde. Mede

door een aantal technische fouten
van ABS kwam de stand terug tot
twee doelpunten verschil. Gelukkig vond ABS-speelster Hilde op
cruciale momenten het net, waardoor Kwiek geen voorsprong kon
behalen. De wedstrijd verdiende
geen schoonheidsprijs, maar de
punten bleven in Bathmen!
Eindstand 20-18 in het voordeel
van ABS. Zondag 2 december
spelen de dames tegen HHZD 2
om 12.40 uur in Heino.

Gratis zwemtraining voor Bathmense
basisschoolleerlingen bij ABS Zwemmen
BATHMEN - De drie basisscholen
(De Dorpsschool, De Rythmeen
en De Looschool) willen gezamenlijk de leerlingen meer
kennis laten maken met de
sporten die er in Bathmen worden aangeboden.

ploma’s kan dan schijnveiligheid
worden.
Bij ABS Zwemmen wordt de leerlingen de gelegenheid geboden
om op de zaterdagen 5, 12, 19
en 26 januari 2019 gratis mee te
trainen. De trainingen worden
gehouden in het zwembad De Vijf
Heuvels in Markelo. De oudste
Uit onderzoek is gebleken dat er
groep (vanaf ca. 9 jaar) traint
veel Bathmenaren zijn die niet
van 9.00 - 9.45 uur en de jongste
weten dat ABS een zwemclub
groep (tot ca. 9 jaar) van 9.45 heeft en dat terwijl zwemmen
10.30 uur.
heel belangrijk is. Zwemmen is
Diegenen die mee willen doen,
een gezonde sport, waarbij je
veel van je spieren gebruikt. Veel dienen minimaal zwemdiploma A
kinderen halen al jong hun zwem- te bezitten.
diploma’s A, B en C waarna ze het Belangstellenden kunnen zich
zwemmen verlaten en een andere aanmelden via de brief die ze mee
hebben gekregen via de school,
sport kiezen. Jammer genoeg
maar het kan ook door een mail
verdwijnt de zwemvaardigheid
te sturen naar zwemclubabs@
vervolgens meestal als sneeuw
gmail.com
voor de zon. Bezit van zwemdi-

BATHMEN - Tijdens de algemene
ledenvergadering van omni-vereniging ABS op woensdag 21 november 2018 zijn drie personen
benoemd als Lid van Verdienste.
Onderstaande personen werden
voordragen als Lid van Verdienste
omdat het Algemeen Bestuur van
mening is, dat deze drie personen
een aantal overeenkomstige kenmerken hebben:
• een groot hart voor de club.
• dag en nacht op de club aanwezig zijn of er in ieder geval
mee bezig zijn.
• altijd op een positieve manier
met de jeugd bezig zijn.
• er altijd een beroep op deze
personen kan worden gedaan.
Allard Kolkman
Allard is als jeugdtrainer begonnen
bij ABS voetbal. Waarschijnlijk al
in de jaren '80. Naast het training
geven en begeleiden van een team
op zaterdag heeft Allard jarenlang
op woensdagmiddag extra trainingen gegeven aan de jeugd. Ook
heeft Allard de aanzet gegevens tot
de jeugdopleiding zoals die er nu is
binnen ABS voetbal.
Momenteel zit Allard in het jeugdbestuur en is als wedstrijdsecretaris
bij de jeugd actief. Elke zaterdagmorgen en zaterdagmiddag is hij op
het voetbalveld aanwezig waarbij
hij elke zaterdagmorgen nog een
wedstrijdje fluit. (Ik ben er toch,

zegt hij dan).
Gerwin Lubberding
Gerwin is onafgebroken vanaf 1988
leider en trainer geweest van een
pupillenteam. Dit puur als vrijwilliger zonder hier maar een cent
voor te hebben ontvangen. Dit
betekent wel twee keer per week
training geven en op zaterdagmorgen met de jongens op pad voor
een wedstrijd. Vanaf 1988 betekent
dat hij dit jaar voor het 30e jaar
actief is. De manier waarop Gerwin
zijn taak uitvoert kan als voorbeeld
dienen voor veel trainers en leiders
en wordt ook opgemerkt bij andere
verenigingen waartegen zijn jeugdteam moet voetballen. Met andere
woorden een prima ambassadeur
van ABS.
Naast het begeleiden van een
pupillenteam maakt Gerwin ook
onderdeel uit van de drie personen
die de jeugdopleiding vormgeven.

Naast twee betaalde krachten doet
Gerwin dit belangeloos.
Erjan Schoemaker
Ook Erjan is in 1988 begonnen als
jeugdleider. Het eerste elftal dat hij
onder zijn hoede had was de D2.
Ook Erjan heeft in alle volgende jaren verschillende elftallen begeleid
en getraind ook nu nog. Ook als
scheidsrechter is Erjan al jarenlang
actief. Als er geen scheidsrechter
komt opdagen of er is weer een
scheidsrechterstekort is hij de
persoon die dit probleem oplost.
Als assistent-scheidsrechter bij
ABS 1 heeft Erjan menig wedstrijd
gevlagd.
Momenteel zit Erjan in het jeugdbestuur met de portefeuille Technische Zaken. Hierbij hoort ook de
jaarlijkse elftalindeling bij de jeugd
met de daarbij behorende gesprekken/discussies met ouders die het
hier niet mee eens zijn.

Wereldlichtjesdag in Cultuurhuus Braakhekke
BATHMEN - In 1997 ontstond het
idee van Wereldlichtjesdag. Over
de hele wereld worden in het kader daarvan op de tweede zondag
in december kaarsen aangestoken
voor kinderen die overleden zijn.
Dit geldt voor alle kinderen van
elke leeftijd, ongeacht hoe lang
het geleden is dat zij overleden
zijn.
Dit jaar verzorgt uitvaartbegeleidster Henny Leemkuil zondag 9
december een bijeenkomst voor
Wereldlichtjesdag in Cultuurhuus
Braakhekke. Met het organiseren
van een bijeenkomst in Bathmen
biedt zij ouders de kans om de naam
van hun kind nog eens te laten
noemen en hen te laten zien dat
zij niet alleen zijn in hun verdriet.
Door kaarsen aan te steken, te luisteren naar het ervaringsverhaal van
Lieke Klooster en muziek van Thijs
Wagenvoort hoopt Henny met deze
bijeenkomst troost te bieden aan
iedereen die zich verbonden voelt
met een overleden kind.
Om 18.15 uur gaan de deuren open.
De bijeenkomst is van 18.45 tot
19.30 uur. Naderhand is er gelegenheid na te praten bij koffie, thee of

ranja met een toepasselijke cupcake.
Vindt u het fijn als de naam van uw
overleden kind(je) genoemd wordt,
laat het Henny weten in een email:
info@hennyleemkuil-uitvaartbe-

geleiding.nl of een telefoontje:
0570-714818.
De bijeenkomst is vrij toegankelijk
en Henny Leemkuil heet u van
harte welkom.

nenweg 40 en hier zijn kleed- en
doucheruimtes aanwezig. Natuurlijk
staat er zoals gebruikelijk na afloop
rondje in en om het dorp over o.a. de prachtig meanderende Berkel,
ALMEN - Na vorig jaar de loophet prachtige bospad door het Elger zodat de naam Berkelloop meer eer voor iedere deelnemer een warme
richting te hebben omgedraaid,
kop soep met een broodje klaar.
zijn er dit jaar wéér verfrissende en door het mooie hart van Almen. wordt aangedaan. Ook nieuw dit
De starttijden zijn 10.30 uur voor
jaar is de Kidsrun voor de jeugdiDe avontuurlijke 21,1 km en de
veranderingen voor de Berkelde 21,1 km natuurloop, 11.00 uur
gen t/m 12 jaar.
loop van S.V. Almen op zaterdag 10 km route gaan over prachtige
Start en finish zijn bij het clubge- voor de 10 km, 11.30 uur voor de 5
landgoederen en volgen dit jaar
22 december.
km en 11.45 uur voor de Kidsrun.
bouw van S.V. Almen aan de BinHet parcours van de 5 km blijft een voor het eerst op aantal plekken

Voorinschrijven is mogelijk via de
site www.svalmen.nl van de voetbalclub. Op de dag zelf kan men
vanaf 9.30 uur inschrijven in de
kantine van S.V. Almen.

Vernieuwde Berkelloop van SV Almen

Verdere informatie kunt u vinden
op de bovengenoemde site van SV
Almen.
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