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Bathmen komt in actie voor kerkorgel
Door Evert van de Weg.
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BATHMEN - De Stichting Vrienden van het Monument Dorpskerk Bathmen komt in actie voor
de restauratie van het kerkorgel
in de Dorpskerk. Restauratie die
nodig is om ook in de komende
jaren volop te kunnen genieten
van de prachtige klanken van
dit monumentale instrument. De
Stichting weet dat velen in Bathmen de monumentale Dorpskerk
een goed hart toedragen en het
orgel erin zeker ook.
De Dorpskerk in Bathmen heeft een
prachtig orgel. Dat is niet alleen
in Bathmen bekend. Ook in de Nederlandse orgelwereld! Organisten
van naam spelen er graag op! De
geschiedenis van dit orgel begint al
in 1876 toen orgelmaker Holtgräve
uit Deventer de opdracht tot de
bouw ervan verwierf. Bijna anderhalve eeuw kon men genieten van
een prachtig, klankrijk instrument.
Toen in 1976 het kerkgebouw
ingrijpend werd gerestaureerd, was
het de vraag of restauratie of misschien vervanging door een nieuw
orgel verstandig zou zijn. Het
Bathmense Holtgräve orgel, dat in-
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deur om wijn en sap aan Bathmenaren te verkopen.
De Vrienden van het Monument
middels op de monumentenlijst was Monument de Dorpskerk heeft
Dorpskerk Bathmen roepen iebesloten hieraan financieel bij te
geplaatst, is toen gelukkig wel in
dereen op om deze actie te doen
dragen. Maar daarvoor is de steun
het restauratieplan meegenomen.
slagen en hoopt Kerst en Oud/
van Bathmenaren nodig. In de
Maar nu, in 2018, blijkt, dat dit
Nieuwjaar zo extra feestelijk te
prachtige orgel echt aan een grote komende weken voert de Stichting maken. Het resultaat moet zijn dat
restauratie toe is. Want bij inspec- daarom een verkoopactie van heer- er jarenlang en bij vele gelegenhetie door deskundigen werd ernstige lijke wijnen en vruchtensappen. Op den van de prachtige orgelklanken
15 december wordt huis-aan-huis
aantasting van de ‘conducten’
in de monumentale Dorpskerk
verkocht. D.m.v. bestelformulieren genoten kan worden. De Vrienden
(buisjes die de wind naar de orgelpijpen geleiden) geconstateerd. kan iedereen, dus ook de bewoners van het Monument Dorpskerk BaDeze moeten vervangen worden. En van het buitengebied, de wijn en
thmen hopen ook dit keer op de zo
het vruchtensap bestellen.
dat is een grote en dure klus.
bekende solidariteit in Bathmen!
Met bakfietsen en extra herkenbaar
Dat gaat fors geld kosten.
door orgelmuziek komt men aan de • Foto: Harry ter Horst.
De Stichting Vrienden van het

Battum knalt door
BATHMEN – 'Bathmen telt af'
zal aankomend jaar niet plaatsvinden. Een groep actieve jonge
betrokken Bathmense anjagers
heeft de handen in één geslagen
om tijdens de jaarwisseling alsnog een feest voor alle Bathmenaren te organiseren.
Vanaf het moment dat het nieuws
naar buiten kwam dat 'Bathmen
telt af' niet door zou gaan, is er
vrijwel meteen een burgerinitiatief
ontstaan om alsnog een leuk knalfeest te organiseren. De bedoeling
is om een feest voor alle Bathme-
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naren te organiseren, dit jaar niet
op de Brink maar in manege ´t
Ruiterkamp.
De bedoeling is om met zo veel
mogelijk mensen bijeen te komen in de manege om daar na de
jaarwisseling te genieten van een
hapje en een drankje. Het feest
moet een laagdrempelige binnenkomer zijn voor elke Bathmenaar
(en mensen uit de omliggende
omgeving). Wat moet er geregeld worden? Muziek, voldoende
drank en veel gezelligheid. Door
snel een kaartje te kopen zorgen
de jongeren dat dit feest net als
'Bathmen telt af' een succes wordt.
Alle vooraf gemaakte kosten
moeten worden gefinancierd. Daar
voor moet er een bepaald aantal

bezoekers gehaald worden. Om de
organisatie een indicatie te geven
van het aantal bezoekers zijn ze
begonnen met een online kaartverkoop via www.battumknaltdoor.nl.
Eén ticket kost slechts € 6,- euro
in de voorverkoop (aan de deur
€ 10,-). Wanneer er onvoldoende
kaarten worden verkocht (wat niet
verwacht wordt), dan zal de organisatie alle wel verkochte kaarten
terugbetalen.
Op 10 december 2018 zal de organisatie beslissen of het feest zal
plaatsvinden. Tot die tijd is het
aan de organisatie het feest genoeg
onder de aandacht te brengen en
hopen dat er voldoende kaarten
verkocht worden. Dus mobiliseer
alle boeren, burgers en buut’nleu
om samen dit mooie initiatief te
ondersteunen en met heel Bathmen
een mooi 2019 tegemoet te gaan!

Dit jaar geen
Kerstmarkt in
Schalkhaar
SCHALKHAAR - Men was het
zo gewend elk jaar: medio december, Kerstmarkt in Schalkhaar. Dat gaat dit jaar echter
niet gebeuren om meerdere
redenen.
De datum waarop de markt werd
gehouden, viel altijd in het
weekend waarin ook het Dickensfestijn in Deventer wordt
gehouden.
Een week later, vlak voor Kerst,
was ook geen optie vanwege de
drukte in de winkels rond die
tijd en omdat de Kerstmarkt
júist door de Ondernemers
Vereniging Schalkhaar wordt
georganiseerd, zou dat een
probleem worden.
Vandaar dat men zich het komende jaar gaat bezinnen over
de invulling van dit evenement
voor volgend jaar, al dan niet
een Kerstmarkt en zo ja: op
welke datum?

Van Sunterkloas
noar Mirrewinter
Van de wekke nemt wie ofscheid
van Sunterkloas. Sunterkloas hebt
wie al achter de rugge. Biezunder,
hij kwam dit keer an huus. Loat
noe onzen olden hond net zien
plasje hebben gedoane, op de plaatse woet de olde baas ging zitten.
Zien heelen tabbert zat er onder. De
lucht was neet te harden.
De kinder vunden het arg, maar
de olden bleven keurig in de rolle.
Die lagen, met Sunterkloas en de
Pieten, dubbel van het lachen.
Zien pak kon regelrech noar de
stoomerieje. Gelukkig valt er nog
meer te genieten. Wie zit in de
adventstied. Zelf heb ik vanmorgen
mien Midwinterhoorn an de mond
gezet. Het veulden vetrouwd. Jammer genog kwam der nog gen antwoord op het verlangen noar lech.
Het duurt nog maar eaven en de
dagen begint wier te lengen. Vuur
det het zô veer is kun ie op 14 december, vanof acht uur, in de Battemse karke, genieten van een niej
verhaal van Gert Jan Oplaat, de
Karsklokken zwiegt. Het Markelse
duo, de Weuste en de Badmutse
nemt ons met noar de watersnood
van1953. Doar gebuurt dinge, die
ie neet veur meugelijk holt. Zorgt
daj’ der op tied bie bint. Het kan
gen toeval weer, maar de film, ook
van Oplaat, Mirrewinter op het
Platteland, spölt twei dagen eerder
in het Battumse Kultuurhuus. Det
begint um twei uur en neimp oe
met noar het leste oorlogsjoar,
met dramatische gebuurtenissen,
verroad en verzet. Honderdveertig
vriewilligers hadden het geneugen
um der an met te doon. De hele
film spölt zich of in disse regio, met
prachtige en angriepende scenes op
het Canadeese Karkhof en Verwolde.
Goat het kieken, um nog één keer
weer het geveul uut die zwoare
tied in oe op te nemmen. Zo wordt
het heinig an, Mirrewinter op het
platteland.
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Husqvarna 545 is ontwikkeld voor
veeleisende werkzaamheden.
De zaag heeft een baanbrekend design
en zit vol met brute kracht 4,9 kg
50 CC/ 2,5 KW/ 38 of 45 Cm zaagblad.
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Wilt u de Zaterdag ook weer voor uzelf?
koop dan een Husqvarna Automower
die maait uw gazon altijd mooi en strak.

Colmschate Holterweg 112
Lettele
Ten havesweg 1
Haarle
Molenweg 8A

Tel 0570-503806
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Kerstbomen Bathmen
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NÚ BIJ ONS VERKRIJGBAAR! WIJ MENGEN DE GEWENSTE KLEUR, KLAAR TERWIJL JE WACHT!

Le Creuset
Demeyere
Staub
Wüsthof
Rösle
Magimix
Kitchen Aid
Bamix

en meer
sterke merken
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Gratis parkeren
voor de deur

LARENSEWEG 1 - BATHMEN - T 0570-541220
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SMAAKVOL! enjoy!

Protestantse gemeente Bathmen/Okkenbroek: Dromen
BATHMEN/OKKENBROEK - Advent is dromen, dat
Jezus zal komen. Dromen van vrede voor mensen
van heden. Dromen is heerlijk. Dromen van je
toekomst als je verliefd bent. Dromen over een
beter leven als je op de vlucht bent uit een land
waar oorlog is. Dromen van een andere situatie
dan waar je in zit als je werkeloos bent, of ziek
of geldgebrek hebt.
Christenen dromen van een toekomst waarin mensen
in vrede samen wonen. In Jesaja wordt die toekomst
al geschetst: De leeuw zal spelen met het lam en
de slang zal naast een baby liggen. Geweren zullen
omgesmeed worden tot ploegscharen. Er zal geen
pijn meer zijn, geen verdriet..... Heerlijk!!!!

God heeft ons zo’n toekomst beloofd. En om ons
daar aan te helpen herinneren en een voorproefje
te geven stuurde Hij zijn zoon Jezus. In de tijd voor
Kerst leven we toe naar dat moment. We weten dat
de wereld nog ver verwijderd is van dat hemelse
beeld. Afgelopen zondag is de eerste kaars aangestoken. Elke week gaat er meer licht schijnen in het
donker. We mogen zelf al aan de gang met het fijner
maken van de wereld. Kijk om je heen. Is er iemand
alleen of ziek in je straat? Ga eens langs, doe een
kaartje in de bus, wees een engel! Zo wordt een
droom werkelijkheid.
Kom in de kerk meegenieten van de voorpret. Wel:Kom!

enjoyboode

www.boode.nl

0570-542600

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

Win een LG smart TV:
Folkband Scrum speelt 26 januari de sterren van de hemel
Door Evert van de Weg.
BATHMEN - Het mag nog wat
vroeg lijken, maar de liefhebbers
van prachtige folkmuziek zouden
alvast 26 januari in hun nieuwe
agenda moeten zetten. Op die
datum komt namelijk de Nederlandse topband op dat gebied
Scrum naar het Cultuurhuus in
Bathmen. En ze nemen hun eigen pub ’The Dirty Glass’ gewoon
mee het toneel op.
De leden van de band hebben
namelijk op een nette manier
iets met drank, eigenlijk vooral
whisky. Opgericht in 2004 maken
ze meteen furore en spelen op vele
festivals in binnen- en buitenland.
Zo treden ze zelfs op in het voorprogramma van The Dubliners en
daarvoor moet je van goede huize
komen. Na een tour door Schotland in 2008 krijgt de band nog
meer binding met de pubcultuur
en ze gaan dan ook met hun eigen
‘theaterkroeg’ de theaters in. Ook

dit winterseizoen duikt Scrum met
een sfeervol decor op vele podia in
Nederland op en zo doen ze op 26
januari het Cultuurhuus in Bathmen aan. Passend bij het optreden
is er voorafgaand aan de voorstelling, die om 20.30 uur begint, een
whiskyproeverij te boeken die door
slijterij ’t Bockje wordt verzorgd.

Unieke actie bij Kapsalon de Worp

De proeverij begint om 19.00 uur
en de liefhebber krijgt daar vier
heerlijke whisky’s te proeven. Om
in het sfeertje te blijven wordt de
theaterzaal van het Cultuurhuus
speciaal voor de voorstelling ingericht met tafels zodat u ook tijdens
het optreden van een drankje kunt
blijven genieten.
Het optreden van Scrum met de
titel ’15 Years of Single Malt Folk’
(vanwege hun 15-jarig bestaan)
laat eerlijke en spontane folkmuziek horen. De zes gedreven
mannen van Scrum, tijdens deze
theatertour bijgestaan door een
zangeres, laten naast eigen werk
ook natuurlijk folk klassiekers horen. In maart 2018 brachten ze nog
hun derde album uit, ook al ’Single
Malt Folk’ geheten.
Zet 26 januari 2019, 20.30 uur in
Cultuurhuus Braakhekke dus in die
nieuwe agenda!
Verdere informatie en kaarten op
www.cultuurhuusbraakhekke.nl

BATHMEN – Kapsalon de Worp
sluit het jaar af met een mooie
actie voor haar klanten.
Bij aanschaf van een
verzorgings- of stylingproduct of cosmetica
doet men automatisch
mee aan de verloting
van een prachtige LG
smart TV 34 inch.

Afdelingsavond Vrouwen
van Nu, afd. Bathmen

LAREN - Evenals voorgaande
jaren organiseert de Stichting
Vrienden van Ruempol een
kerstmiddag voor senioren uit
Laren.
Ze nodigen alle senioren van harte
uit voor het bijwonen van deze
kerstviering op woensdag 19 december in het Kulturhus van Laren,
aanvang 14.00 uur tot ongeveer
18.00 uur.
De middag wordt verzorgd door de
groep Colorful uit Groenlo.
Colorful is een kleine zanggroep
die hoog aangeschreven staat

Kerstviering m.m.v.
Charlotte Glorie
BATHMEN - Op woensdagavond
19 december vindt de afdelingsavond van de Vrouwen van Nu,
afd. Bathmen plaats. Deze avond
staat in het teken van de kerst
en Charlotte Glorie zal haar
medewerking verlenen. De afdelingsavond begint om 20.00 uur
in Cultuurhuus Braakhekke en
de zaal is open om 19.30 uur.
Uit haar luisterliederen en conferences spreekt een groot inlevingsvermogen in mensen die op wat
voor manier dan ook in een zwakkere positie verkeren of 'anders'
zijn. Vol humor en bewogenheid
zet ze u aan het denken over de
meest uiteenlopende onderwerpen.
Haar repertoire draagt een boodschap uit die prima in deze tijd
van het jaar past. Daarnaast heeft
Charlotte Glorie een groot aantal
eigentijdse, sfeervolle kerstliederen
en -gedichten op haar programma
staan, waarin ze op originele wijze
en vaak met humor de kerstgedachte van vrede op aarde en
niet-oordelen vorm geeft. En voor
wie zin heeft, valt er misschien ook
nog wat mee te zingen.
Charlotte Glorie schrijft haar
teksten en melodieën zelf en ze
begeleidt zichzelf aan de piano.

Voor de feestdagen heeft
iedereen wel gel, haarlak
of shampoo nodig. Dus is
het heel eenvoudig om mee te
doen. Bij elk product dat u koopt
mag u een bon invullen met naam
en telefoon nummer. en deze gaan
in een speciale box en op 31 december zal er een winnaar worden
getrokken.
Naast de TV zijn er nog meerdere
ander prijzen te winnen. Van een
koffertrolley en haarverzorging

pakketten tot behandeltegoedbonnen.
Kapsalon de Worp
Molenstraat 8
7437 AH Bathmen
0570 541336
www.kapsalondeworp
info@kapsalondeworp.nl

Kerstmiddag voor senioren in Laren
in de regio; de groep heeft een
uitgebreid kerstrepertoire met veel
bekende kerstliedjes, aangevuld
met samenzang en een sfeervol
bijzonder kerstverhaal. Een middag
vol warmte en gezelligheid.
Na afloop wordt gezamenlijk een
warme maaltijd gebruikt. De eigen
bijdrage is € 15,00 p.p.
Belangstellenden die geen vervoer
hebben kunnen dit melden bij de
opgave.
Opgave voor 13 december bij:
Janny Hakkert, tel. 254293 of
Jenny Nieuwenhuis, tel. 221408.

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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Volop

KERSTBOMEN
te koop

Naast de gewone
kerstboom ook

Blauwspar
en Nordmann
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SALE
VERRASSEND VEEL VOORDEEL OP
BRILLEN TOT 30 DECEMBER 2018!

Dorpsstraat 4, Holten | T. 0548 363501 | www.oogwereld.nl

Dokter Bathmen stopt met het uitvoeren van installatiewerkzaamheden
BATHMEN - Op de hoek van de Smidsweg en de
Larenseweg in Bathmen is al vele decennia het
bedrijf Dokter Bathmen gevestigd. Ooit begonnen als smederij bestaat het bedrijf nu vooral
uit het Amigo tankstation, de ruim gesorteerde
kookwinkel en een werkplaats van waaruit
tuinmachines van diverse merken en afmetingen worden geleverd en waar ook het onderhoud
plaatsvindt. Tot vorig jaar was Dokter Bathmen
ook actief in installatiewerk.
Eigenaren Hans en Ina Dokter vertellen wat er gaat
veranderen in dit onderdeel van hun bedrijf. Hans
Dokter: ,,Door omstandigheden moesten wij in de
loop van vorig jaar tijdelijk stoppen met alle installatiewerk. De collega-installatiebedrijven Eefting
in Epse en Van Gorssel en Veldwachter in Bathmen
hebben ons toen enorm uit de brand geholpen door

lopende werkzaamheden bij klanten over te nemen
en onze klanten bij nieuwe aanvragen op te vangen.
Dat ging heel soepel en met minimale overlast voor
onze klanten. Daar zijn we onze collega’s nog enorm
dankbaar voor.’’ Na de lange periode van niet zelf
kunnen bedienen van hun klanten heeft Dokter Bathmen nu besloten het installatiewerk niet opnieuw
op te starten. Met enige weemoed nemen ze afscheid
van dit deel van hun bedrijf.
Ina Dokter: ,,Wij gaan ons nu verder helemaal
concentreren op ons Amigo tankstation en onze
kookwinkel. Ook blijven wij actief in de verkoop en
onderhoud in onze werkplaats van allerlei tuinmachines en bieden we slijpservice aan. Allemaal
activiteiten waar we hopelijk nog lang plezier aan
kunnen beleven en waar we vele klanten mee van
dienst kunnen zijn.’’

Winnaars Sinterklaas kleurplaatwedstrijd
• BATHMEN - Op woensdagmiddag 28 november om 15.30
uur kwam zwarte Piet in de
bibliotheek voorlezen. Zwarte
Piet las voor uit het boek: “De
kleren van Sinterklaas. Na het
voorlezen heeft Piet de prijzen
voor de kleurplaatwedstrijd
uitgedeeld. Robert (4 jaar),
Britt (5 jaar) en Jet (6 jaar)
zijn de gelukkige winnaars
geworden.
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Schoolstraat 10
Bathmen

0570 54 16 80
▸ bronsvoord.nl

't Heerlijk avondje is gekomen

BBKK Winterexpositie 'Bij Braakhekke Kunst Kijken'
Twee bijzondere kunstenaars
BATHMEN - De BBKK Winterexpositie toont werk van twee
bijzondere kunstenaars.
Floor Lieke Schrijvers is nagelkunstenaar en eigenaar van een nagelstyling studio. Daar leeft ze haar
passie voor nagels uit met de zo
draagbare zogenoemde ‘salon nail
art’. Maar ze creëert ook extremere
looks, die niet bedoeld zijn om te
dragen, maar om naar te kijken.
Het is kunst op de vierkante centimeter.
Bij Karuna Vasanthazit kunst in
haar genen. Ze is een breed geschoolde en georiënteerde alleskunner. Ze tekent en schildert, portretten, abstracte vlakverdelingen

opruiming!
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en kleurcomposities met behulp
van diverse materialen, bewerkt
stenen, beoefent numerologie en
maakt mandala’s. De expositie
toont een ruime selectie van haar
werk.
De opening van de expositie vindt
plaats op zondag 9 december 2019
om 12.00 uur in Cultuurhuus
Braakhekke in Bathmen. Men
is van harte welkom. Tijdens de
opening verzorgt Floor Lieke een
demonstratie Nail Art.
De expositie duurt t/m 11 maart
2019 en is te bezoeken op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
De toegang is gratis.

Remco Rensen: Hollands hout, ongewoon design
van voornamelijk hout gemaakt.
Het hout wordt tegenwoordig wel
steeds meer gecombineerd met
andere materialen; ijzer, glas en
touw is maar zo een greep uit
het assortiment. Maar de echte
verborgen schat kun je boven
vinden. Een sfeervolle en prachtig ingerichte ruimte die dienst
doet als workshop ruimte en
waar je prachtige artikelen kunt
vinden. Naast de eigen gemaakte
houten artikelen van Remco, zijn
er ook woonaccessoires, potterie
HOLTEN - Wie wel eens over de
en andere (kleine) cadeauartikeEspelodijk van Dijkerhoek naar
len te vinden.
Espelo is gereden of vice versa,
Voor de aankomende decemberheeft de schuur misschien wel
maand is er uiteraard een keur aan
eens zien staan. De aanblik
kerstpakketten samen te stellen.
van de schuur doet een beetje
Kunt u geen keuze maken? Een
Oostenrijks aan, alsof je een
paar ski’s voor de deur verwacht. waardebon is uiteraard ook mogelijk! De workshops die Remco
Maar niets is minder waar! In
samen met zijn vrouw Sandra verde schuur van Remco Rensen
zorgt hebben altijd hout als basis.
worden prachtige meubels,
Tijdens de workshop kan de deelnebeelden en (woon)accessoires

In Bathmen was er in de vijftiger jaren in december een actie van de winkeliers. Sint en de pieten brachten een bezoek
aan huis. Vol verwachting klopte mijn hart.
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht. De Sint ging
op een 'Deventer' stoel zitten, nam het 'grote boek' op
schoot, dat gekaft was met 'gouden papier' en zei met langzame zware stem: "Alie ….! Ik heb gehoord dat jij niet goed
wilt eten, is dat zo?" " Ja! Sinterklaas." "En dat moet beter
worden hoor!" "Ja! Sinterklaas."
De twee zwarte pieten dachten alleen maar aan de mooie
oudere zussen van mijn buurmeisje; ik hoor ze het nog zeggen: "Gaan wij nu naar…?" "Né hé", zei Sinterklaas, "jullie
zijn stout, wij gaan naar het vriendinnetje van Alie."
Dag Sinterklaasje, dag Zwarte Piet. Gelukkig ! Ze waren weg.
Vond het wel eng, achteraf bekeken waarvoor? Voor twee
dolle pieten die kriebels onder hun pruik hadden.

$OLHYDQGH3RWKDDU

mer geheel naar eigen inzicht zijn
of haar stuk maken. Er staat altijd
een voorbeeld klaar, maar eigen
creativiteit en inspiratie krijgen
hier volledig de ruimte. Niemand
gaat aan het einde van de avond
dan ook met hetzelfde stuk naar
huis. Tijdens de workshop avond
ontbreekt het aan niets; een door
een houtkachel verwarmde ruimte,
koffie/thee met wat lekkers,
drankjes en hapjes en als afsluiter
een heerlijk vers gerookte zalm en/
of kip uit de oven. Een compleet
avondje uit! Naast de werkzaamheden in zijn werkplaats, behoort
het ontwerpen en aanleggen van
tuinen ook tot de werkzaamheden
van Remco. Daarnaast heeft hij
menig tuin verfraait met een
tuinhuis of overkapping en zijn
inmiddels beroemde ‘schijvenschutting’. Informatie: De aankomende
weken zijn er nog enkele plekken
beschikbaar tijdens de workshops.
Voor donderdag 6 of dinsdag 18
december kunt u zich nog opgeven.
Wilt u graag deelnemen, maar kunt

u deze data niet? Neem dan toch
even contact met Remco op, er
zijn reserve data beschikbaar. Alle
informatie rondom de workshops
kunt u vinden op www.remcorensen.nl of op zijn Facebook pagina Remco Rensen - Hollands Hout
| Ongewoon Design. De winkel is
elke zaterdag geopend van 10:00 –
15:00 uur. Voor de decembermaand
zijn er aangepaste openingstijden:
zaterdag 1 december: 10:00 – 15:00
uur, vrijdag 7 december: 10:00 –

15:00 uur, zaterdag 8 december:
gesloten, vrijdag 14 december:
18:00 – 21:00 uur, zaterdag 15 december: 10:00 – 17:00 uur, zondag
16 december 12:00 – 17:00 uur,
vrijdag 21 december 18:00 – 21:00
uur, zaterdag 22 december 10:00
– 17:00 uur, zaterdag 29 december
10:00 – 15:00 uur.
www.remcorensen.nl
Espelodijk 13A
7451 KS Holten (Espelo)
06-20740445

9DQLQVSLUDWLH1$$55($/,6$7,(
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Geniet van ieder detail
in uw leven
Uw zicht zou u niet moeten weerhouden van
wat u graag doet. Daarom werken we bij Oogwereld Jos, Dorpsstraat 4 in Holten, met inno-

#BUINFO

/VEBHFMJKLTF CF[PSHJOHWBO

WFSTCFSFJEF XBSNFNBBMUJKEFO

De beste
kerstbomen vind
je bij Welkoop

WBń QNBBMUJKE
JODMWPPSPGOBHFSFDIUFOCF[PSHLPTUFO
QLHWRS]RQHQIHHVWGDJHQ

2VQDEUFNVWUDDW'HYHQWHU7HO
ZZZJRWLQNQOLQIR#JRWLQNQO

Nordmann
kerstboom gezaagd
De zachte naalden prikken niet
en vallen niet uit. Excl. standaard.
Hoogte 125-150 cm.

WIJ SLIJPEN:

NU VOOR

17.

50

Ook verkrijgbaar:
Hoogte 150-175 cm 24.99
Hoogte 175-210 cm 32.95

Inspiratie vind je op welkoop.nl/winter

Koksmessen
Tafelmessen
met en zonder kartel
Scharen
Schaatsen
Veescheermessen
Grasmachines
Heggenscharen
en ander tuingereedschap

DOKTER BATHMEN
#BUINFO .PMFOTUSBBU

Eindejaars sale bij Oogwereld Jos
Tijdens de eindejaar SALE die loopt
tot 30 december 2018 hebben we een
ruime collectie monturen voor vaste
lage prijzen. Monturen van 150 euro,
100 euro, 50 euro en zelfs gratis monturen (dan betaalt u alleen de glazen).
Tevens bieden we designer monturen
aan met kortingen die oplopen tot wel
50%.
Uw voordeel kan nog meer oplopen als
u gebruik maakt van het aanbod bij
aanschaf van een tweede bril. Alleen
in de SALE periode geldt: koopt u
twee complete brillen tegelijk, dan is
de tweede complete bril voor de halve
prijs. We informeren u in de winkel
graag wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn.
Heeft u in 2018 nog recht op een
brilvergoeding van uw zorgverzekeraar? Dan kan het, afhankelijk van
uw zorgverzekeringspakket, zijn dat
uw nieuwe bril bijna of helemaal niets
kost! We berekenen graag uw voordeel
in de winkel of u kunt op www.oogwereld.nl de zorgvergoedingchecker
raadplegen.
Oogwereld Jos
Dorpsstraat 4 Holten
Tel. 0548 363501
www.oogwereld.nl

LARENSEWEG 1 - BATHMEN - T 0570-541220
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vatieve producten zoals Varilux brillenglazen van Essilor. Met Varilux
X-series brillenglazen neemt u elk
detail binnen en buiten handbereik
moeiteloos waar en geniet u van
ongekend scherp zicht en vloeiende
overgangen van dichtbij tot veraf.
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Loonbedrijf

TULLER
BATHMEN
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VEILIGHEID IN DONKERE DAGEN

Woningovervallen en inbraken
blijven een probleem
BATHMEN - Vooral oudere mensen zijn vaak het slachtoffer van woningovervallen of babbeltrucs. Veel gebruikte smoesjes zijn: Oh kom naast je wonen,
mag ik de indeling zien? Ik heb dorst, mag ik een glaasje water. Ik ben van
de thuiszorg en kom je bezoeken. We komen de elektra- of gasmeter opnemen. Er is ergens een telefoonstoring of lekkage bij u. Advies is dan laat niet
zomaar iemand binnen. Vraag om een legitimatiebewijs.
Doe ’s avonds niet zomaar de deur open, laat familie als ze komen zich eerst telefonisch aankondigen. V.D.C. Security kan u ook helpen. Rudi de Jong vertelt:
“Wij zijn al 20 jaar actief op gebied van persoonsbeveiliging, camerasystemen en
opritdetectie. Zoals u onlangs op RTL-4 heeft kunnen zien, hebben wij Protec1
ontwikkeld. Het betreft een klein personenalarmsysteem met hals-/polszenders
waarmee u in enkele seconden een spreek- luisterverbinding kunt opbouwen met
een hulpverlener. Die hulpverlener kan een familielid, buren, zorgmedewerkers of
een kennis zijn.
En als u het niet vertrouwt, drukt u gewoon op de knop en een bekende van u
luistert dan even met u mee of alles wel goed gaat. Ook handig als u bijvoorbeeld
gevallen bent of anderszins onwel bent geworden.
De installatietijd van het systeem bedraagt 15 minuten, er zitten geen abonnementskosten aan vast en u bouwt binnen een aantal seconden een spreek-/luisterverbinding op. U hebt al een systeem voor € 279,00 inclusief één hals-/polszender.
Op medische indicatie vergoedt een aantal zorgverzekeraars ook een deel van de
aanschafkosten. Het systeem kan ook gekoppeld worden aan een camerasysteem,
zodat hulpverleners kunnen horen en zien wat er bij u aan de hand is. Het systeem
is eigenlijk voor iedereen. Kinderen kunnen snel hun ouders waarschuwen als ze
even weg zijn, winkeleigenaren gebruiken het als ze lastige personen of overvallers
in de winkel krijgen. In woningen en (agrarische) bedrijven in de buitengebieden
wordt dit systeem vaak gebruikt in combinatie met camera’s en opritdetectie. Dus:
binnen enkel seconden snel hulp inschakelen (van bekenden) bij onraad?
Bel dan naar V.D.C. Security te Bathmen, 0570-626114 en vraag naar de Protec 1.
Mailen kan natuurlijk ook naar info@vdcsecurity.nl Samen proberen wij u veiliger
te laten wonen.”

Wintermarkt in Oude Molen: zaterdag 8 december

OUDE MOLEN - Op zaterdag 8
december van 10.00 - 15.30
uur houden de ‘Vrienden van
de Molen’ van Windkorenmolen
De Leeuw een uiterst sfeervolle
Wintermarkt rond deze molen
aan de Oude Molenweg 3, Oude
Molen (een buurtschap tussen
Lettele en Bathmen), halverwege
de N344-Holterweg-van Deventer
naar Holten).
Wintermarkt
De inmiddels traditionele Wintermarkt op de tweede zaterdag van
december belooft weer een heel
gezellige markt te worden: maar
liefst vijfentwintig tafels met een
groot assortiment zeer gevarieerde
decembergezelligheid: cadeautjes voor iemand anders of een
cadeautje voor uzelf bijvoorbeeld
om de gezellige huiselijke sfeer te
verhogen, het persoonlijke decembergevoel te ondersteunen of wat
bijzonders tijdens deze dagen op
tafel te zetten. Het is er allemaal.
Het bezoek aan het plein wordt
nog aangenamer gemaakt door
de vrijwilligers van ‘Vrienden van
de Molen’. Zij zorgen dat u, wat
de inwendige mens betreft, niets
tekort hoeft te komen: koffie, thee,

chocolademelk, glühwein, limonades, soepen, koeken en oliebollen.
Wat u maar wenst. De ‘Vrienden’
verzorgen het graag voor u.
‘Bovendien wordt de sfeer op het
molenplein nog verhoogd door
optredens van de midwinterhoornblazers en draait het draaiorgeltje
Die Ente de hele dag passende
sfeermuziek.
Oliebollenmarathon
Ook op deze 8e december gaat de,
in de hele streek fameuze, oliebollenmarathon van start. Niet alleen
op 8 december maar ook op 22, 29
en 31 december zijn er volop versgebakken oliebollen te koop. Om
met Oud en Nieuw verzekerd te zijn
van oliebollen gemaakt van het
lekkerste meel van de molen, raden
we u aan deze te bestellen: op de
Wintermarkt zelf, bij de molenwinkel, via het bestelformulier op de
website (http://vrienden.oudemolen.net ) of door uw bestelling door
te geven via e-mail naar vriendenvandemolen@gmail.com
En verder
Als u zelf wilt bakken dan is deze
zelfde heerlijke oliebollenmix,
naast vele andere meelgerelateerde

producten ook te koop in de winkel
van de molen die ook op deze dag
geopend is.
Ten slotte wijzen de 'Vrienden' erop
dat naast het eerder genoemde
aanbod op de markt naast de
molen ook de kerstbomenverkoop
alweer in volle gang is.
One-stop-shopping bij de molen 8
december = al uw decembergezelligheid onder handbereik.
Iedereen welkom, gratis parkeren.
Contact en nadere informatie:
vriendenvandemolen@gmail.com of
mobiel 06-51582872.

Laat kinderboeken
zwerven
OUDE MOLEN - Dit jaar op de
wintermarkt de vierde editie van
de boekenruil in een minibieb
met speciale aandacht voor
Kinderzwerfboeken. Op de markt
staan kinderboeken klaar om te
gaan zwerven.
Staan er boeken in jouw kast die
je niet meer leest? Neem ze mee en
laat ze zwerven. Naast kinderboeken is er ook voldoende aanbod voor
volwassen.
Kijk voor meer info op http://
www.ruiljeboek.nl

Kerstbomen bij Welkoop Bathmen
BATHMEN – Nu Sinterklaas
bijna weer het land uit is staat
alles nu in het teken van de
komende Kerstdagen. Zoals iedere jaar kan men bij Welkoop
Bathmen terecht voor gezaagde
kerstbomen en kerstbomen in
een pot. Men kan kiezen uit
Nordman en Omorika’s. Nieuw
dit jaar is de zaagservice en de
kersboomverpakker.
Bij elke gezaagde kerstboom kan
men een stukje aan de onderkant

afzagen, zodat de boom beter het
water opneemt. Op deze manier
blijft de boom langer goed en verliest hij minder snel de naalden.

Kerstmarkt bij
Ontmoetingsplek de Veldhoek
HARFSEN - Zaterdag 8 december
is van 10.00 - 14.00 uur de jaarlijkse kerstmarkt bij Stichting
Ontmoetingsplek de Veldhoek,
Gentiaan 1. Het belooft een
gezellige dag te worden. Er zijn
diverse kraampjes met een groot
assortiment zeer gevarieerde
mooie artikelen zoals o.a. brocante, kerstbakjes, vogeltaarten,
kaarten en diverse leuke kerstaccessoires die gemaakt zijn door
de bewoners. Hier is al een tijdje
aan gewerkt, leuke cadeautjes
voor iemand anders of een cadeautje voor uzelf bijvoorbeeld.
Tevens kan men een gokje wagen
bij o.a. het rad van fortuin waarbij
je leuke prijzen kunt winnen of
door een 'kerstbal' of 'kerstklokje'
(met lootje) uit de kerstboom
te halen. Als je het juiste aantal kerstballen raadt, win je een

heerlijke krentenwegge. Wil je met
de feestdagen goed beslagen ten ijs
komen, dan kun je je hart ophalen
bij de leuke sierraden.
Natuurlijk wordt er ook voor de
inwendige mens gezorgd met
warme chocolademelk met slagroom, kniepertjes en oliebollen. Of
vers gebakken appeltaart, quiche,
arretjescake en nog veel meer
lekkers. De kniepertjes worden ter
plekke gebakken. En niet te vergeten de overheerlijke erwtensoep.
Ter opluistering is er muziek van
Riek Voortman en Gerrie Wassink.
Ook aan de kinderen is gedacht:
zij kunnen gratis een tattoo laten
zetten.
De opbrengst van deze kerstmarkt
komt ten goede aan het open houden van De Veldhoek.
De toegang is gratis en iedereen is
welkom.
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Vroege kerstgedachte - ’t Dijkhuis
Tjonge, wat is het druk. Je kunt goed
merken dat we met de eindsprint bezig zijn.
Alles moet nog even af voor het einde van
het jaar. En er blijft wel eens wat liggen....
Vanuit Tim Gliffe is er maanden geleden al
een ‘charity contest’ uitgeschreven en wij
zijn, als Benelux, heimelijk laat. Twee initiatieven zijn gepresenteerd en de medewerkers is gevraagd of ze aan één van de twee
deel willen nemen.
Een goed doel dat mij na aan het hart ligt
is de ouderenzorg. Van alle denkbare goede
doelen spreekt mij dat het meeste aan. Mijn
inbreng was dan ook een dag helpen in een
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bepaalde winkel vandaan komen. Ik babbel
gezellig mee, doe mijn uiterste best om
mijn creatie nog ergens op te laten lijken
en zorg dat alle vragen die mijn kant op
komen keer op keer beantwoord worden.
De dag vliegt voorbij en terug in de auto
heb ik alle tijd om alles op me in te laten
werken. Ik merk dat ik moe ben, maar
voldaan. Enigszins emotioneel zelfs. Ik realiseer me dat dit niet alleen mijn voorland
is, maar ook het voorland van mijn naasten.
En dat dit voor iedereen geldt. Het is een
keiharde realiteit waar iedereen eens bij stil
zou moeten staan.
Daarom pleit ik voor het volgende: laat
iedereen tussen de 18 en de 50 jaar een
dag per kwartaal dit
:RHQVGDJ
'LQVGDJ'HFHPEHU soort vrijwilligerswerk
doen....ok, het plan moet
'HFHPEHU
(HUVWH.HUVWGDJ
7ZHHGH.HUVWGDJ '456$7(('6&#05#06 verder uitgewerkt worden
en wellicht moeten er
'12'0&8#0#(
wat nuances aangebracht
/'6.+8'/7<+'-8#0
EJTNN774
worden, maar in essen'/+:#46;$#0& tie is dit wat er moet
2QWYDQJVWPHWHHQ
gebeuren.
JODVFKDPSDJQH
9DQDIXXUZRUGWX Personeel en vrijwilligers
van alle zorginstelZDUPRQWYDQJHQPHWHHQ
5XLPHNHX]HYDQ
lingen, maar die van ’t
JODVFKDPSDJQH Dijkhuis in Bathmen in
RQ]HjODFDUWHHQ
.HUVWEXIIHWEHVWDDQGHXLW het bijzonder, zie ik als
ZLOGJHUHFKWHQPHW
YHUVFKLOOHQGHYOHHVYLVHQ de engelen van onze
DDQYXOOLQJYDQ
YHJHWDULVFKHYRRUKRRIG maatschappij. Ik hoop
NHUVWJDUQLWXUHQ
HQQDJHUHFKWHQ dat hun tomeloze inzet
en passie neerdaalt op de
rest van Nederland. Met
½SHUSHUVRRQ
deze wat, vroege kerstge.LQGHUHQ WPMDDU ½
dachte, kijk ik terug op
een onvergetelijk fijne
5HVWDXUDQW=DOHQFHQWUXP5RQGYDDUWEHGULMI3DVVDQWHQKDYHQ
dag die zeker voor herha'5'48'4'0)'9'056^ ling vatbaar is, want een
dagje relativeren is goed
voor de mens!
'H1LHXZH$DQOHJ_6FKHJJHUWGLMN_1$$OPHQ_7HO
DZZZQLHXZHDDQOHJQO]LQIR#QLHXZHDDQOHJQO
Nathalie van Donzel.

zorginstelling voor ouderen. Via Facebook
ben ik in contact gekomen met een oud
klasgenoot van de middelbare school,
Nathalie Steffens. Zij is vrijwilligster bij ’t
Dijkhuis in Bathmen, ze is direct enthousiast en brengt me in contact met de directrice. De datum mogen we zelf bepalen, het
programma wordt voor ons gemaakt.
Naast mijzelf zijn er welgeteld twee collega’s die mee willen naar ’t Dijkhuis. Voor
ik het weet treffen Ron, Djip en ik elkaar
op de parkeerplaats. Zonder echt te weten
wat ons te wachten staat maar met een
‘open mind’ melden we ons bij de receptie.
Ron en Djip gaan naar boven, naar de
gesloten afdeling. Ik mag mee naar de
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huiskamer waar de activiteiten van de
dagbesteding plaatsvinden. De dames en
heren zijn oud, (beginnend) dement maar
oh zo aardig en al gauw zit ik te ‘kaarten’
met een dame van 88 die voluit verteld over
waar ze gewoond heeft, het feit dat ze geen
scootmobiel meer rijdt en dat er een ander
spel met de kaarten is gespeeld zodat we ze
niet meer kunnen gebruiken. Ik veer mee
op alles wat ze zegt en ze geniet zichtbaar
van de aandacht.
Na de koffie, bingo, lunch, het opruimen
en een bezoek aan de gesloten afdeling is
het tijd voor de knutselmiddag. Om de vijf
minuten wordt er gevraagd of ik deze cursus vaker geef en of de materialen bij een
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’t Dijkhuis maakt indruk op de
Vaste Kamercommissie VWS en Stuurgroep
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Maandag 26 november 2018 was voor ’t Dijkhuis een unieke en
gedenkwaardige dag. Stipt om half 2 arriveerden de leden van
de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en van de Vaste
Kamercommissie VWS bij ons mooie ‘huis’ in Bathmen. We hadden het bezoek goed voorbereid en de delegatie werd hartelijk
welkom geheten door een gezelschap van bewoners, mantelzorgers, en medewerkers. We straalden allemaal van trots! Want dit
unieke bezoek uit ‘’Den Haag” hadden we aan onszelf te danken.
Op zoek naar het optimale team
Anderhalf jaar geleden meldden
we ons aan voor een pilot ‘verantwoorde personeelssamenstelling’.
We bogen ons over de vraag hoe
we onze teams zo kunnen samenstellen dat ze zo veel mogelijk
aan de wens van de bewoners
kunnen voldoen. Belangrijk voor
’t Dijkhuis, want bij ons staat het
creëren van een thuis bovenaan.
We doen wat nodig, passend en
zinvol is, dat is het uitgangspunt. Wie hebben we daarvoor
nodig en uit hoeveel medewerkers
moet een team dan bestaan? Om
antwoord te krijgen op die vraag
toetsten we de landelijke instrumenten waar andere huizen ook
hun voordeel mee kunnen doen.

hoe wij werken en hoe de bewoners en medewerkers dit ervaren.
Het bezoek was zeer geslaagd.

Indruk
Na een kort officieel welkom,
vertelden we wat onze visie is en
hoe we die dagelijks in praktijk
brengen. Dit werd onderstreept
door bewoners en mantelzorgers
die uit eigen ervaring vertelden hoe prettig ze wonen in ’t
Dijkhuis. Mijn collega’s vertelden
dat ze met plezier hun werk doen
en lieten vol trots hun afdeling
zien. De delegatie was zichtbaar
onder de indruk van het werk- en
woonplezier dat overal in ons
huis voelbaar is. Vooral de manier
waarop we onze visie breed uitdragen en in de praktijk brengen,
Positieve resultaten die opvielen sprak tot de verbeelding. Ze spraken de hoop uit dat `t Dijkhuis
in Den Haag
Inmiddels hebben we de teams op de visie en werkwijze breed zal
orde en hebben we de resultaten uitdragen bij andere bestuurders
van zorginstellingen. En dat gaan
van de pilot gerapporteerd aan
we zeker doen!
de stuurgroep. En die vielen op!
In positieve zin. Zo positief dat
de leden van de Vaste Kamercom- Jackie van Beek, directeur.
missie VWS en van de Stuurgroep
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, • Foto: Kamerlid Leendert de
Lange (l.) met de heer De
die de pilot landelijk organiseerBoer.
de, zelf een kijkje wilden nemen

• BATHMEN - Het winkelend publiek werd zaterdag verrast door de aanwezigheid van vier VBO-Pieten.
Vanuit het Sinterklaashuis aan de Molenstraat waren de Pieten volop aan het werk.

Dagbesteding Lettele breidt uit
LETTELE - Vanaf 3 januari 2019 krijgt Lettele in
Kulturhus De Spil een unieke vorm van dagbesteding. Zowel senioren als anderen zijn op dinsdagen én donderdagen welkom voor koffie, een
smakelijke maaltijd en een gezellige activiteit.
Dit wordt begeleid door Lettelse vrijwilligers. ZGR
(voorheen Zorggroep Raalte), de organisatie die
staat voor welzijn, wonen en goede zorg in Salland, biedt daarbij professionele ondersteuning.
Al sinds 2010 kunnen senioren bij de dagbestedingsgroep op de donderdag terecht. Verschillende
organisaties, waaronder De Spil, Plaatselijk Belang,
Lettele Schakelt, ZGR en gemeente Deventer hebben
nu de handen in elkaar geslagen om te komen tot een
nieuwe vorm. Het doel is dat iedereen in en rond Lettele die dat wil, mét of zonder zorgindicatie, terecht
kan bij de dagbesteding. Dat kan zowel als deelnemer,
als vrijwilliger of als ondersteuner. Ook in de activiteiten wordt onderlinge verbinding gezocht: kinderen
en ouderen kunnen samen de natuur in, er kan een
gezellige ochtend worden georganiseerd voor het hele
dorp etc.
Op de dinsdag- en donderdagochtend worden veel afwisselende activiteiten ondernomen. Er zijn creatieve
activiteiten, geheugentraining, spel, bewegen, of u
kunt naar buiten voor natuuractiviteiten. Ook uw
eigen ideeën of wensen voor activiteiten zijn welkom.
Dus als ú het leuk vindt om dorpsgenoten te ontmoeten, dan kunt u vanaf 3 januari 2019 terecht in De
Spil, op dinsdag en/of donderdag vanaf 09.30 uur. U
kunt ervoor kiezen om tot ca. 11.30 te blijven, voor
koffie met wat lekkers, een activiteit en een lekkere kop bouillon. Voor dit alles betaalt u een eigen
bijdrage van € 5,00. U kunt er ook voor kiezen om
tot 13.30 uur te blijven en nog te genieten van een
smakelijke maaltijd. Voor deze maaltijd betaalt u dan
€ 5,00 extra. Voor meer informatie of opgave kunt
u contact opnemen met Irma Nijenkamp, via ZGR
Klantkompas, tel. 0572 - 74 40 50 of per mail via:
i.nijenkamp@zgr.nl

Een dergelijk initiatief kán niet zonder vrijwilligers.
Gelukkig zijn al vele vrijwilligers aangehaakt bij de
huidige dagbestedingsgroep. Dankzij hen kunnen
ouderen in Lettele in hun eigen dorp blijven voor
dagbesteding.
Voor de nieuwe vorm worden extra vrijwilligers
gezocht, want vele handen maken licht werk - niet
alle vrijwilligers hoeven elke week actief te zijn. Per
dag bestaat de begeleiding uit twee vrijwilligers. Zij
worden ondersteund door Irma Nijenkamp, medewerkster welzijn bij ZGR. Irma denkt ook mee over het
activiteitenprogramma. Ook voor het ophalen van de
maaltijden bij ZGR Stevenskamp in Heeten zijn nog
nieuwe vrijwilligers nodig. Overweegt u zich aan te
sluiten? Laat het dan weten aan Maria Aarnink, die de
vrijwilligerscoördinatie verzorgt. Zij is bereikbaar op
tel. 0570 - 55 13 49, of per mail via mariaaarnink@
live.nl

Een warm
welkom
in onze
showroom!

0570 - 531 019
Van Dongenstraat 38
Broekland (OV)

055 - 3661 498
Molenstraat 199
Apeldoorn

www.vurigverlangen.nl

ganiseerd en gepresenteerd en natuurlijk veel geleerd over
whisky. Verder is Jan ook nog bestuurslid van de Stichting
Whisky Festival Noord Nederland.
In 2006 zij zowel Jan als Marcel benoemd tot Keeper of the
penningmeester en Marcel volgde als voorzitter van deze
BATHMEN - Whisky Import Nederland (kortweg WIN)
Quaich. Lidmaatschap van deze selecte club is alleen mogeis in december 2004 opgericht door twee echte whisky- grote club van whiskyliefhebbers. Al snel werd Marcel ook
lijk op voordracht van meerdere Keepers en op verzoek van
de hoofdredacteur van het verenigingsmagazine De Kiln
liefhebbers. Jan Kok en Marcel Bol zijn benaderd door
whiskyschrijver Charles MacLean met het voorstel om de en ging veel schrijven over whisky. Ongeveer tegelijkertijd de club zelf.
Deze grote eer wordt alleen verleend aan personen die zich
nieuwe bottelingen van Adelphi Distillery te importeren. werd het tweetal benaderd door Diageo. Diageo zocht een
gedurende een langere periode hebben bezig gehouden met
Marcel drinkt al whisky vanaf zijn studietijd. Ruim 20 jaar aantal whiskyliefhebbers om promotionele proeverijen te
het promoten van de Schotse whisky.
geleden was er nog niet zoveel single malt whisky verkrijg- verzorgen door het land. Hieraan voorafgaand moesten
alle mogelijke cursussen in Schotland gevolgd worden, o.a. De avond wordt geleid door Hans Bol, er zal een mooie sorbaar in Nederland, en dus was de eerste kwaliteitswhisky
tering whisky aanwezig zijn. De aanvang is om 20.00 uur
de Malt Advocate Course, de meest diepgaande cursus op
een Dimple. Al snel werd Nederland uitgekamd op zoek
whiskygebied. Deze cursus werd gepresenteerd door Charles en deelname kost 20,- euro per persoon.
naar iets anders of beters. Bij een accountantskantoor
MacLean. Al snel na deze cursus werd Charlie gerekruteerd Opgeven kan via de mail of in de winkel.
werden Jan en Marcel collega’s, en van het één kwam het
als schrijver voor De Kiln, en zo ontstond een vriendschap
ander. Ook Jan werd besmet met het whiskyvirus, en al
die uiteindelijk leidde tot de vraag om Adelphi te gaan im- ’t Bockje
gauw werd de eerste reis naar Schotland geboekt om te
Brink 2
porteren. Tenslotte selecteert Charlie de te bottelen vaten
gaan bekijken waar al dat lekkers vandaan kwam.
7437 AM BATHMEN
voor Adelphi.
Beiden werden in de begintijd van de Usquebaugh Society al lid, en enige tijd later ook bestuurslid. Jan eerst als In al die jaren hebben Jan en Marcel vele proeverijen geor- info@bockje.nl

Vrijdag 14 december 2018: whiskyproeverij bij ‘t Bockje
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Like ons op facebook:
facebook.com/bathmensekrant

BK

of volg ons op twitter:
@bathmensekrant

BathmenseKrant

Dorpskerstconcert
Bathmen
BATHMEN - Op
zondag 16 december
zal het traditionele
Dorpskerstconcert
in de Bathmense
Dorpskerk plaatsvinden. Ditmaal zal
het complete fanfareorkest Orpheus
o.l.v. Berjan Morsink
met soliste Betty
Nieuwdorp-van
Bronswijk optreden.
Ook het koor Close
Company o.l.v. Jurriën Zaagman is van
de partij. Organist
Ingeborg van Dokkum-Prins zal enkele
werken op het orgel
spelen en Jan Achterkamp verwelkomt u
met kerstliederen op
het carillon. Toegang
gratis.
Aanvang: 19.30 uur.
www.muziekkringbathmen.nl



Kunt u zelf
uw rookmelder
niet ophangen?
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Bel 0251 - 275 590

Colmschate
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
8 en 9 december
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Bathmen
* Vr 7 dec, 19.15 uur: Volleybal in sporthal De Uut- Tandarts: Hagenbeek Tandartsen, Holterweg 108c,
Deventer, tel. 799055.
vlog: A.B.S. Dames 1 - Avior Dames 7.
* Vr 7 dec, 21.15 uur: Volleybal in sporthal De Uut- Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen: ma
vlog: A.B.S. Heren 1 - Blok EVC Heren 1.
t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00-16.00
* Za 08 dec, 14.00 uur: Kerstmiddag van het Neduur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de Groteerlandse Rode Kruis in Cultuurhuus Braakhekke,
plein 18, 7451 DH Deventer.
Schoolstraat 6a.
* Zo 09 dec, 15.30 uur: Kerstconcert door Vrouwen- Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
kamerkoor Voca Me in de Dorpskerk.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
* Wo 12 dec, 14.00 uur: Seniorenmiddag in Cultutel. 653000.
urhuus Braakhekke: Film Mirrewinter.
Laren/Harfsen/Almen
* Zie ook: www.bathmen.nl
8 en 9 december
Loo-Bathmen
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnum* Zo 09 dec, 12.00-16.30 uur: Kerstmarkt met
mer: 0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.
Kinderkerstwandeling
com
Exel
* Zo 09 dec, 10.30-13.30 uur: Start Midwinterhoo- Huisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnummer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl
rnwandeling Landgoed Ampsen vanaf Brasserie de
Mölle, Oude Lochemseweg 4
Gorssel
* Zo 09 dec, 11.00-16.00 uur: Creatieve kerstmarkt
’t Trefpunt, Molenweg 53-55.
Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
Harfsen
Bathmen
* Za 08 dec, 10.00-14.00 uur: Kerstmarkt bij Ont* Za 08 dec, 19.00 uur: Vesper. Uit de Vespergroep.
moetingsplek de Veldhoek , Gentiaan 1.
* Za 08 dec, 20.00 uur en zo 09 dec, 14.30 uur: De * Zo 09 dec, 10.00 uur: Advent 2. Ds. K. Bochanen
uit Deventer.
Veldhoekers spelen 'De Bloody Mary' in Dorpshuus
Okkenbroek
Hoeflo.
* Zo 09 dec, 10.00 uur: Advent 2. Dienst voor jong
en oud. Ds. J. Weijenberg uit Harfsen.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 07 dec, 09.00 uur: Eucharistieviering. H.
Brummelhuis.
* Zo 09 dec, 09.00 uur: Advent 2. EucharistievierBathmen
ing m.m.v. Voce Magna. G. Nijland.
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1Protestantse Gem. Colmschate
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
* Zo 09 dec, 10.00 uur: Advent 2. Doopdienst. Ds.
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
Henk Schuurman.
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis Titus Brandsmahuis
* Za 08 dec, 17.00 uur: Gebedsviering. Parochiaan
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping voorganger.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencende Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
praktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen),
* Zo 09 dec,10.15 uur: Eredienst.
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels,
H. Nicolaas Schalkhaar
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
* Zo 09 dec, 10.30 uur: Advent 2. Eucharistievier4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
ing m.m.v. Brugkoor. G. Nijland.
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Gan't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
zenboomsweg 5
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groene- * Zo 09 dec, 10.30 uur: Eredienst.
*Protestantse Gem. Harfsen
strook 1.
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS sport- * Zo 09 dec, 10.00 uur: Advent 2. Ds. B. Westerkantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek Bathmen, beek uit Den Haag.
TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum Kinderop- Protestantse Gem. Laren
vang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring van Dorth), * Zo 09 dec, 10.00 uur: Advent 2. Kinderkerk. Ds.
J. Hazeleger uit Eibergen.
's zomers bij Zwembad De Looërmark.
Protestantse Gem. Almen
8 en 9 december
* Zo 09 dec, 10.00 uur: Advent 2. Ds. W. Klein uit
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. SpoedAlmen.
nummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411. Protestantse Gem. Gorssel
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder: * Zo 09 dec, 10.00 uur: Advent 2. Ds. J. Ek uit
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico Brummen.
Gereformeerde Kerk Gorssel (GKN), locatie 'De
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Brink', Hoofdstraat 27
8 en 9 december
* Zo 09 dec, 16.30 uur: Advent 2. Dienst.
Tandarts: Hagenbeek Tandartsen, Holterweg 108c,
Protestantse Gem. Epse
Deventer, tel. 799055.
* Zo 09 dec, 10.00 uur: Advent 2. Dienst in Gorssel.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw TenhemelopneZie ook: www.carinova.nl
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate. ming Joppe
* Za 08 dec, 19.00 uur: Advent 2. H. Mis m.m.v.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
parochieel koor. F. Zandbelt, em.-pastor.
Deventer, tel. 653000.
* Zo 09 dec, 13.00 uur: Advent 2. DoopLettele/Okkenbroek
plechtigheid. Doopheer: vicaris R. Cornelissen.
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
Like ons op facebook:
(buiten).
facebook.com/bathmensekrant
AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
of volg ons op twitter:
Riele.
@bathmensekrant
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.

BK

BathmenseKrant

www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam
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Welkoop Bathmen: specialist in
verkoop van vuurwerk
ABS Handbal dames 1 had geen
grip op de wedstrijd
HEINO - Afgelopen zondag
vertrok ABS naar Heino met de
doelstelling om de punten mee
naar Bathmen te nemen en te
zorgen dat het doelgemiddelde
omhoog gehaald moest worden.

keeperswerk van Liang Dijkerman
HHZD niet dichterbij komen. ABS
ging sneller spelen, maar benutte
helaas de vrije kansen bij onder
andere de break out niet. Gelukkig kon ABS uit eindelijk toch
nog uitlopen naar een doelpuntenverschil van 7. Teleurstellend
Vooraf had trainer/coach Toke
voor het team en de vele supPoesse aangegeven dat er door
snel spel HHZD onder druk gezet porters die mee waren gereisd,
moest worden en dat het belang- maar in ieder geval wel weer twee
winstpunten.
rijk was om veel te scoren. De
Het blijft spannend in de deze
nummers 2 t/m 4 in de compeklasse. Wijhe 2 staat met 8
titie hebben namelijk allemaal
evenveel wedstrijden gespeeld en wedstrijden en 14 punten op kop.
hetzelfde aantal winstpunten. Het Gevolgd door CVO uit Vaassen,
Voorwaarts 2 uit Twello, Dalfsen 2
doelgemiddelde is hierin belangen ABS 1 die allemaal 7 wedrijk vandaar dat de verdediging
scherp moest zijn om zo de tegen strijden hebben gespeeld en 10
punten behaalden.
doelpunten tegen te gaan.
ABS kwam stroef uit de startblok- Zondag speelt ABS een belangrijke wedstrijd de aansluiting in de
ken en verzaakte om echt het
top te behouden tegen Voorwaarts
spel te bepalen. HHZD kon lang
thuis in sporthal de Uutvlog om
bij blijven en met een ruststand
12.30 uur. Zij hebben de steun
van 8-12 was het doel nog niet
van de supporters hard nodig. Dus
bereikt.
In de tweede helft kon door goed kom de dames aanmoedigen.

Kerstbijeenkomst PCOB

laan 85.
De jaarlijkse kerstviering van de
DEVENTER - De Activiteitencom- ouderenbond PCOB zal opnieuw een
missie van de PCOB-afd. voor de middag worden met veel samenregio Deventer heeft voor woens- zang, lezingen, poëzie, een korte
dag 12 december, om 14.30 uur, overdenking en natuurlijk ook een
kerstverhaal. Deze kerstviering zal
een bijeenkomst voor leden en
worden verzorgd door mw. Jansje
belangstellenden gepland in de
Van Vlotenhof, Joh. van Vloten- Ruiterkamp uit Vorden. Zij heeft

BATHMEN - Welkoop Bathmen,
daar hebben ze verstand van
vuurwerk. De vuurwerkverkopers
hebben elk jaar voorlichting
over de nieuwe ontwikkelingen,
betreft de nieuwe trends en
wet- en regelgeving. Zo weet u
als klant zeker dat er kwalitatief
goed en veilig vuurwerk wordt
verkocht. Welkoop voegt elk jaar
weer nieuwe artikelen toe een
aantal voorbeelden hiervan zijn:
Kruitbuffel, Overdonderend,
Bommenwerper en Man met de
hamer. Om al vast een kijkje te
nemen naar de effecten, kijk
dan op www.goedvuurwerk.nl

heeft een gepatenteerde volledig
machinale productie. De effecten
van het vuurwerk zijn daarom altijd hetzelfde. En omdat het zwaar
en stabiel is, is omvallen vrijwel
onmogelijk. Pyromould® is ook nog
eens milieuvriendelijk, het wordt
gemaakt van 100% gerecyclede
materialen.

staan. Nieuwe zijn het Lichtzwaard,
grondbloemenbox, knalballenbox,
Oud en nieuw countdown en een
fontein verkleed als een fles champagne. Deze artikelen kunt u nu al
kopen, zodat u straks niet hoeft te
wachten tijdens de drie verkoopdagen.
Professionele pakketten voor
ieder budget
De complete vuurwerkpakketten
zijn terug. Deze staan garant voor
spectaculaire shows. De vuurwerkspecialisten van Welkoop hebben pakketten samengesteld voor
ieder budget. Vertrouwd, veilig en
makkelijk.

Vuurwerk vast vooruit bestellen zodat je het alleen nog maar op hoeft
te halen bij Welkoop Bathmen tijdens één van de vrije verkoopdagen
kan op www.goedvuurwerk.nl
Daarnaast verkoopt Welkoop
Verkoop dagen vuurwerk: vrijdag
Bathmen onder andere het zeer
28 december, zaterdag 29 december
veilige Pyromould® vuurwerk. De
en maandag 31 december.
voorverkoop is inmiddels begonnen
Welkoop Bathmen
Kindervuurwerk
en loopt tot en met 31 december
Molenstraat 2
2018. Zondag 30 december wordt er Dit jaar bij de Welkoop in Bath7437 AH Bathmen
landelijk geen vuurwerk verkocht. men veel nieuwe kindervuurwerk
artikelen die u versteld zullen doen Tel. 0570-541 541.
Bestellen kan in de winkels én
online.
Voorkom ongelukken: veilig en
betrouwbaar vuurwerk
Met Pyromould® in het assortiment biedt Welkoop veilig en
betrouwbaar vuurwerk. Pyromould®
jaren in Bathmen gewoond en heeft
de opleiding voor pastoraal werker
gevolgd. De heer Jan Ubels zal deze
middag zorgen voor de muzikale
begeleiding.
Iedereen is op deze middag van
harte welkom om de warmte van
het kerstgebeuren met elkaar te
vieren.

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

Oerdijk 23

7433 AE Schalkhaar
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Kerstmarkt met
Kinderkerstwandeling
in Loo-Bathmen
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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 Kinderkerstwandeling,
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.
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