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Wederom kunstijsbaan in Bathmen
BATHMEN - Ook dit jaar gaat de
carnavalsvereniging de Battumse Pompers een kunstijsbaan
aanleggen op de Brink. Vanaf
zaterdag 15 december kunnen
de kinderen van de basisscholen schaatsen op de overdekte
ijsbaan midden in het dorp. Zaterdag 8 december is de opbouw
van de ijsbaan begonnen.
Het is eigenlijk al een traditie,
een ware kunstijsbaan op de Brink
in Bathmen gerealiseerd door de
Battumse Pompers. Het gaat hier,
net als de jaren ervoor, om echt ijs.
Door middel van een koelinstallatie
wordt water bevroren. De ijsbaan
heeft een grootte van ruim 100
m², is er speciaal voor de kinderen
en de entree is gratis. En als je
geen schaatsen hebt, ze zijn ook
te huur.
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op de Facebook pagina 'Battumse
Pompers'.

zijn als volgt.
• Zaterdag 15 december:
13.30 - 18.00 uur.
• Zondag 16 december:
13.30 - 18.00 uur.
• Maandag 17 december:
15.30 - 18.00 uur.
• Dinsdag 18 december:
15.30 - 18.00 uur.
• Woensdag 19 december:
Openingstijden
13.30 - 18.00 uur.
Aangezien de kerstvakantie relatief
• Donderdag 20 december:
laat is en de ijsbaan voor oud en
15.30 - 18.00 uur.
nieuw weer weg moet zijn, is de
• Vrijdag 21 december:
ijsbaan ook geopend in de laatste
13.30 - 18.00 uur.
week voordat de kinderen kerstva• Zaterdag 22 december:
kantie hebben. De openingstijden

13.30 - 18.00 uur.
Zondag 23 december:
13.30 - 18.00 uur.
• Maandag 24 december:
13.30 - 18.00 uur.
• Dinsdag 25 december:
gesloten.
• Woensdag 26 december:
13.30 - 18.00 uur.
• Donderdag 27 december:
13.30 - 18.00 uur.
• Vrijdag 28 december:
13.30 - 18.00 uur.
Zaterdag 15 december: is onder
voorbehoud, het ijs moet wel goed
genoeg zijn. Meer info hierover
•

Brandweer Bathmen eert 100 jaar dienstverband!
BATHMEN - Op zaterdagavond 1
december was het feest bij de
Brandweer Bathmen. Maar liefst
vier jubilea waren er te vieren!
Bertjan Slaghekke (12,5 jaar),
Erik Brilman (25 jaar), Geert
Pakkert (25 jaar) en Herman
Flierman (35 jaar) waren de jubilarissen deze avond. De heren
waren samen ten tijde van het
feest maar liefst 100 jaar bij de
brandweer.
Bertjan Slaghekke werd als eerste
geëerd. Bertjan is naast manschap
ook als chauffeur bij de brandweer
betrokken. Naast zijn goede inzet
voegt Bertjan ook specifieke kennis
van landbouwvoertuigen toe aan
het korps.
Erik Brilman is naast manschap
ook het gezicht van de brandweer
in Bathmen. Hij vervult daarmee
de functie van Dorpsbrandwacht



Graag zien De Battumse Pompers
jullie op de ijsbaan in Bathmen
om er met elkaar een fantastisch
feest van te maken. En wil je op
de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de ijsbaan, volg de
Battumse Pompers op de Facebookpagina.

Kerstmarkt
Okkenbroek
OKKENBROEK - Vrijdagavond
14 december is de jaarlijkse
kerstmarkt in Okkenbroek.
Goed bericht voor koukleumers: het geheel speelt zich
binnen af in dorpshuis Ons
Centrum dat voor die gelegenheid helemaal in kerstsfeer
wordt gezet waardoor men
meteen al in de stemming
komt!

en dat doet hij met verve! Hij
leidt regelmatig groepen rond
in de kazerne, maar organiseert
ook dagen voor het controleren
van brandblussers en hij biedt de
mogelijkheid om via hem rook- of
CO-melder aan te schaffen. Geert
Pakkert is naast manschap ook
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GROTE LEEGVERKOOP
TUINMEUBELEN, BBQ’s en meer

KORTING tot 65%

Actie: Nu kopen / Voorjaar lev.
    
0

Sponsors
De ijsbaan wordt mede mogelijk
gemaakt door het bedrijfsleven uit
Bathmen en omstreken. Zonder
sponsors is het niet mogelijk om
dit evenement te organiseren.
Verschillende bedrijven uit de regio
sponsoren dan ook de ijsbaan om
zo de jeugd in Bathmen veel ijsplezier te geven.

D
/8;(287'2251/ +DUIVHQ


+ROW PDU N 

als bevelvoerder actief. Naast zijn
functie in Bathmen is hij in het
dagelijks leven werkzaam bij de
brandweer in Deventer. Daar is hij
ook onderdeel van de vrijwillige
brandweer Deventer. Geert heeft
dankzij zijn eerdere werkervaring
veel kennis van elektra en is daarmee een uitstekende toevoeging
aan het korps.
Herman Flierman is op zijn 19e al
in dienst gekomen en hiermee al
meer dan 35 jaar betrokken bij het
korps. Herman is naast manschap
ook chauffeur en bevelvoerder en
is daarom heel breed inzetbaar.
Zijn ervaring en kritische blik zijn
onmisbaar binnen het korps en hij
is daarmee ook een goede mentor
voor de jongere leden.

Er staan bij binnenkomst
kraampjes opgesteld met heel
veel (kerst-)koopwaar en lekkernijen als oliebollen, warme
worst en erwtensoep om mee te
nemen.
Grote publiekstrekker is telkens
weer het Rad van Avontuur met
een enorm scala aan prijzen
voor jong en oud. Én er komt
een grote verloting met een
pracht van een hoofdprijs! Dat
kan allemaal tot stand komen
dankzij de bijdrage van sponsoren!
De opbrengst van de kerstmarkt
komt ten goede aan het dorpshuis en ’t Noaberhuus.
De kerstmarkt is geopend van
19.00 tot 21.30 uur.

Tegenslag en gulzigheid
Ik veulen mie onmachtig. Ik veulen
mie vergetachtig. De slöttel van de
auto was nargens te vinden. Hoe
kon det noe? Ik wuste hoaste zeker
dat ik hem in de bokse had edoane. Alles noar gezocht, nargens te
vinden. Dan maar de reverveslöttel. Den deed het neet. De batterieje leuig. Hoe kon det noe, nog
nooit gebruukt.
Wie konden niet langer wachten,
de verjeuirdag wachten op ons. Het
worden heelemoale niks. De heele
middag prakkezeren, woet den
slöttel toch kon weazen. Eenmoal
wier thuus, opniejs zeuken. Hij
bleef spoorloos. Dan maar noar
de garage um de resevesleutel te
loaten maken. Bie de garage in één
keer telefoon. De slöttel was trugge
vunden in de wasmande. Wat een
opluchting. Nieje batterieje in de
reserveslöttel en weer op huus an.
Gelukkig den deud het ook weer.
Het was een pak van mien harte.
Alles weer trechte, maar doar was
nog meer tegenslag. De kleine
jonge had zien tand er uut. Noe is
det op zich neet zo biezunder as ie
zeuven bint. Het ongelukkige was
det hij zien tandje met boterham
en al noar binnen had gewarkt.
Noe wil zo iets der bes wier of
kommen, maar ie moet dan wal
strak controleren. De pech was, det
de grote bosschop net kwam toen
hij bie ons logeren. Veur zukke
fijne karweitjes kump opa altied
in beeld en jawel heur, noar vief
minuten zeven, kwam het tandje
uut den hoogen hood, det wil
zeggen de zeeve. De jonge was nog
bliejer met zien tandje as met alle
Sunterkloas kedoos met mekaa.
Het tandje gung in een deuske,
woet de rest van zien kindertandjes
al in zatten. Hij had de verzameling weer compleet. Det gung in
onze kindertied wal anders. Wie
mochten het tandje onder kaste
leggen en dan gaven de muuze
oe der ne stuuver veur. Det kon
makkelijk, want muuze waren der
genog in huus. Noa al den armood
op eenen middag was ik blie det de
kinderkes in berre lagen.
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SIKKENS ALPHA
REZISTO MAT

EXTREEM REINIGBARE MUURVERF
NÚ BIJ ONS VERKRIJGBAAR! WIJ MENGEN DE GEWENSTE KLEUR, KLAAR TERWIJL JE WACHT!
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SHOWROOM HENGELO: EXTRA GEOPEND OP 2e KERSTDAG EN ZONDAG 30 DECEMBER

ACTIE

GRATIS
HANSGROHE
SHOWERPIPE
T.W.V. € 1.120,Bij aankoop van
een complete
badkamer*
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ACTIE

GRATIS
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AFWASMACHINE
Bij aankoop van
een complete keuken*

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

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

Meer informatie?
aar t vandepol-hengelo.nl
aar t vandepol-bathmen.nl

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

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel
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SMAAKVOL! enjoy!

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek:
"Lieve God, wilt u me helpen?"
BATHMEN-OKKENBROEK - De naderende komst
van het kind Jezus, het Licht van Kerst biedt een
mogelijkheid te breken met het oude, breken
met de deprimerende duisternis. Een breuk waar
licht doorheen schijnt, waarin iets nieuws geboren kan worden. Een ommekeer, door afscheid
te nemen zoals tijdens de lichtjesavond op de
begraafplaats in Bathmen eind november maar
ook afscheid van bijvoorbeeld angst, schaamte of
wrok.
Ik merk bij mezelf vaak dat de dingen groter worden
door veel te denken en te piekeren, als: “Zij doet
altijd zo naar…” of “Het gaat nooit zoals ik wil”.
‘Altijd’ en ‘nooit’ maken het in mijn gedachten onoverbrugbaar. Het vraagt 'barensweeën' om dat soort
gedachten los te laten. Het vraagt een houding van
openheid, prilheid en onschuld van een pasgeboren

kind.
Als we het oude kunnen loslaten en ons willen openstellen voor hulp, wordt het nieuwe ons als handreiking geboden. Hulp geboden door degene die ons
tegemoet komt, onze intuïtie of van naasten die ons
liefhebben. Durven we ons daaraan toe te vertrouwen in plaats van het krampachtig zelf op te willen
lossen? Welke mentale sinterklaas- of kerstcadeaus
kun je jezelf hierin geven?
In de stilte kunnen we onze intuïtie en daarmee
God duidelijker horen 'spreken'. Het kan helpen om
in een gebed werkelijk uit te spreken: “Lieve God,
wilt u me helpen?”. Tot 23 december kun je in de
Dorpskerk in Bathmen samen met anderen deze
stilte in een korte meditatie vinden, iedere ochtend
om 06.00 uur op werkdagen en om 07.00 uur op
zaterdag. Wel:kom.

Cinebat filmnieuws december
BATHMEN - De filmvoorstelling op woensdag
21 november, in
het kader van
de Sinterklaasactiviteiten in
Bathmen, was een
daverend succes.
Cinebat bedankt
Camilla Klein Nagelvoort dan ook voor dit
initiatief. Veel kinderen/
ouders hadden zich opgegeven
voor het Speciale Sinterklaaskindermenu. Voorafgaand aan
de film kon men eerst patat met
een snack halen bij de snackkar
van Westrik, die bij de ingang
van Braakhekke stond. Als
verrassing kwam ook nog eens
Sinterklaas met Piet langs. Het

was een hele gezellige
avond!
Aankomende zaterdag is er weer een
nieuwe filmavond. Kom ook
kijken!
Om 18.15 uur de
familiefilm Cars 3,
animatiefilm (2017)
AL.
Hoewel zijn generatie steeds meer
van het circuit wordt verdreven,
is Bliksem nog niet bereid om
te stoppen met racen. Wanneer
hij onverwacht verslagen wordt
door eerstejaars Jackson Storm,
gaat hij op zoek naar een tweede
kans. Daarvoor krijgt hij de hulp
van Cruz Ramirez, een slanke gele

enjoyboode

www.boode.nl

0570-542600

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

raceauto. De jonge, vrouwelijke
coureur laat Bliksem McQueen kennismaken met moderne technologie
en leert hem nieuwe trucjes. Samen
bereiden ze zich voor op de beslissende race in de Florida 500 (een
wedstrijd die vergelijkbaar is met
de Daytona 500).
Om 20.30 uur de avondfilm The
Leisure Seeker; avontuur, drama,
romantiek/ komedie en avontuur
(2017).
Ella en John zijn beiden de zeventig al gepasseerd en worden geleefd
door hun dokters en kinderen. Daar
hebben ze op een gegeven moment
zo genoeg van dat ze hun oude
camper pakken, The Leisure Seeker,
en beginnen aan een tocht dwars
door Amerika. Intelligente en

sympathieke roadmovie, gebaseerd
op de gelijknamige novelle van Michael Zadoorian en vakkundig geregisseerd door de Italiaan Virzì (Il
capitale umano). Die de film alleen
wilde maken als Donald Sutherland
en Helen Mirren wilden meewerken
aan de film. Wat dus gebeurde.
Datum: zaterdag 15 december
Plaats: Cultuurhuus Braakhekke
Kosten: € 5,00.
Tip: Kinderfeestjes kunnen ook
bij Cinebat gevierd worden. De
jarige krijgt dan een verrassing van
Cinebat.
Let op: De volgende filmvoorstelling, The Violin Teacher, is op een
woensdag, namelijk 9 januari om
20.30 uur.
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Volop

KERSTBOMEN
te koop

Naast de gewone
kerstboom ook

Blauwspar
en Nordmann
+RYHQLHUVEHGULMI
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20% KORTING

OP DE GEHELE
COLLECTIE*

Kerstevent
By Hetty

Om U alvast in kerstsfeer te brengen
hebben wij op woensdag 12 december a.s.

tot 20.00 uur met aansluitend

i.s.m.
Uiteraard staat er een hapje en een drankje voor U klaar.
*muv bestellingen.

Dorpsstraat 2 - 7451 BT Holten - Tel. 0548-547979

Rijden voor goede doelen tijdens
Beekhof Wintertour & Scanct
BATHMEN - Op zondag 16 december wordt er een Autotour met BBQ gehouden door de
prachtige landschappen van Oost-Nederland. De rit start om 14.00 uur vanaf de Brink
in Bathmen en eindigt ook in Bathmen. Aansluitend is er voor de deelnemers een
sfeervolle Winter BBQ op een van de mooiste plekjes in Bathmen.
De opbrengst van deze dag gaat volledig
naar Stichting Bio die heerlijke ontspannen
vakanties verzorgt voor kinderen met een
complexe handicap en hun ouders.
Deelnemers betalen € 50,00 euro (tot 13 jaar
€ 25,00 ). U kunt zich opgeven via
teambathmen@gmail.com
Scandinavian Covery trail 2019
Deze Wintertour wordt georganiseerd door
Team 52 van de Scandinavian Covery trail
(Scanct). Op 3 januari start de 9e editie van
de Scanct, een tocht van meer dan 7000 km

dwars door Scandinavië met als eindbestemming de Noordkaap.
De routes zijn nog geheim en zullen de teams
pas gedurende de ritten krijgen aan de hand
van coördinaten, pijlenkaarten en kompasrichtingen.
Team 52 met Jan Lievaart en Niels Doeleman
gaat deze uitdaging aan en rijdt deze barre
tocht over sneeuw en ijs gedurende 10 dagen
voor Stichting Bio.
Er rijdt nog een team uit Bathmen mee: Team
77 met Inga Tjapkes en Margo de Geest. Zij
rijden voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Zaterdag 15 en zondag 16 december:

Twee dagen live muziek in Hèt Café Braakhekke

opruiming!

BATHMEN – Hèt Café Braakhekke staat weer in
het teken van live muziek. Op zaterdag 15 december zijn The Euros als eerste aan de beurt. Op
zondag volgt een optreden van Status Quotes.
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de sound van het origineel worden Quo-krakers voor
het voetlicht gebracht. De band beperkt zich tot
het repertoire van voor 1980, de tijd van de 'Frantic
Four', voor velen dè Status Quo line-up.
Status Quotes komt akelig dicht in de buurt van het
klassieke Status Quo-geluid en ook de meerstemmige
The Euros
zang, één van de kenmerken van de Quo sound, is
Verrassender, muzikaler en enthousiaster dan ooit
dik in orde. Er worden nummers gespeeld uit de
tevoren: The Euros spelen de haringen uit de tent
Greatest Hits collectie zoals Down Down, Roll Over
en komen er lachend mee weg. En gelachen wordt
er! Naast een zondvloed aan hits zorgt dit powertrio Lay Down, Hold you Back, Whatever You Want,
met hun briljante interactie en knallende show voor Again & Again en What You're Propsing, maar zeker
ook albumtracks waarbij de echte Quo-fan zijn
steengoed vermaak. Betrap jezelf op het bespelen
vingers aflikt: Slow Train, Don't Think It Matters,
van de luchtgitaar, zing de longen uit je lijf en
geniet voor de verandering eens van een waanzinnig Someones Learning, Umleitung, Fine Fine Fine,
trio zonder schuldgevoel..! The Euros waren dit jaar Can't Give You More, 4500 Times, What To Do en
Ring Of a Change is zomaar een kleine greep uit de
o.a. de afsluitende act op Stoppelhane en Veur de
hoeveelheid klassiekers die op de setlijst staan. En
Bakker.
net zoals bij een Status Quo concert is het ook bij
Aanvang 21.00 uur, gratis entree.
Status Quotes moeilijk, zo niet onmogelijk, om stil
te blijven staan.
Status Quotes
De aanstekelijke "12-bar-boogie" en de pakkende
Op zondag 16 december zal Status Quotes hun
songs worden op solide wijze en met veel energie geopwachting maken. De mannen van Status Quotes
speeld door Status Quotes en zorgen voor een Rock
zijn stuk voor stuk opgegroeid met de muziek van
& Roll feest van de bovenste orde!
Status Quo. De "12-bar-boogie" stroomt dan ook
door hun bloed en dat hoor je! Met veel respect voor Aanvang 16.00 uur entree € 10,00.

Restauratie van het kerkorgel in de
Bathmense Dorpskerk is hard nodig!
Door Evert van de Weg.

financiële gevolgen.
Ingeborg van Dokkum-Prins: “Het is echt nodig, het
betekent veel voor het toekomstig gebruik en het
behoud van het monumentale orgel. Ik wil ook zeker
bijdragen met het geven van benefiet orgelconcerten.
Het is prachtig dat ook de Stichting Vrienden van het
monument Dorpskerk Bathmen hiervoor nu
wervingsacties voert.”
Als ik zaterdag even de Dorpskerk
binnenloop, puft Henk Jansen,
één van de initiatiefnemers
van die Stichting met onder andere Joop Blaauw,
even uit. Henk Jansen:
,,We hebben net onder
andere 500 flessen
sap de kerk binnen
gesjouwd en dat gaat
je niet in de kouwe kleren zitten. Maar het is
allemaal voor het goede
doel. Want op aanstaande
zaterdag 15 december gaan
vrijwilligers met bakfietsen
het dorp in, straat voor straat,
huis-aan-huis, met heerlijke
wijn en natuurlijk ook dit appel- en
perensap.’’ Bovendien kunnen (via de flyer/
bestelbon) alle mensen in dorp en buitengebied
bestellen en het gewenste ( zo mogelijk nog voor de
kerstdagen) bezorgd krijgen. Henk Jansen: ,,Want de
restauratie moet echt doorgaan om het monumentale
orgel voor de toekomst te behouden en daarvoor is
geld nodig. Wij hebben als Stichting Vrienden van het
monument Dorpskerk Bathmen nog meer initiatieven
in petto voor 2019, maar we hopen vurig dat we op
15 december een forse eerste slag slaan.’’

BATHMEN - Al in 1206 wordt er een bescheiden
kerkje genoemd in ‘Batman’, zoals Bathmen toen
nog als onderdeel van het gouw Deventer in geschriften voorkwam. In later eeuwen is dat kerkje
in verschillende fases het zo centrale en
karakteristieke monument Dorpskerk
geworden.
In die Dorpskerk bevindt zich
nog een ander monument:
het prachtige, al uit 1876
daterende Holtgräve-orgel. Bij de grote restauratie van de Dorpskerk
zelf in 1976 werd
besloten het orgel niet
te vervangen, maar te
zijner tijd te restaureren. Onlangs bleek bij
onderzoek door deskundigen dat restauratie nu
dringend noodzakelijk is.
Dat het hard nodig is, zegt
ook Ingeborg van DokkumPrins. Sinds een jaar is Ingeborg
de eerste organist van de Dorpskerk in
Bathmen. Een job waar ze veel voldoening en
plezier in beleeft. “Dit historische orgel is een prachtig instrument met veel mogelijkheden en een mooie
klank. Zowel voor begeleiding in kerkelijke diensten,
maar zeker ook voor concerten. Ook als solo-instrument en in ensembles met muzikale mogelijkheden
voor veelzijdig en veelkleurig repertoire biedt het
prachtige mogelijkheden”. Maar het orgel is nu echt
toe aan groot onderhoud. Er is sprake van toenemende corrosie aan vitale onderdelen. Die moeten door
nieuwe vervangen worden. Dat is een niet verwachte,
• Foto: Ingeborg van Dokkum-Prins achter het
veel ingrijpender operatie. Het betekent veel meer
orgel. (Foto: Dik van Dijk.)
werk voor de orgelbouwer met dus extra, niet begrote,

Kerstmarkt bij de Ulebelt
COLMSCHATE - Net voor de kerst
houdt de Ulebelt een gezellige
kleinschalige markt met leuke
kerstcadeautjes, lekkere drankjes en muziek op zaterdag 15 december van 13.00-16.00 uur. De
Ulebeltzorggroep verzorgt deze
middag in het infocentrum en
op het erf samen met buurtbewoners. Op de kerstmarkt is van

alles te ontdekken: zelfgemaakte
cadeautjes, vogeltaarten, kinderactiviteiten; marshmallows boven
de vuurkorf; broodjes bakken en
ponyritjes.
In het infocentrum en buiten
op het erf kunnen kinderen zelf
aan de slag om een kerststukje
of popcorn te maken of broodjes
te bakken boven het vuur. Er zijn
verschillende kraampjes waar (zelf-

gemaakte) kerstproducten te koop
zijn. De Kerstman is er met een
grabbelzak; Turkse pizza’s komen
uit de buitenoven. Het Kinderkoor
van de Vrijeschool komt kerstliedjes zingen.
Het is gezellig bijkletsen rond
vuurkorven met marshmallows,
chocolademelk en glühwein.
Natuurlijk kun je ook zelf een
kerstliedje komen spelen op de
reuzenxylofoon.

vloeren

Schoolstraat 10
Bathmen

0570 54 16 80
▸ bronsvoord.nl

Ölliekrappm bakkn
As het achter in ' t jaor kold en duuster wordt, is 't net of ze
de dààgn in een hook goat pakkn.
Dan is 't tied um ölliekrappn te bakkn.
Zo ok, toen ik nog zo'n deerne ware en mien moder mie op
alles wiezen.
As 't bereursel goed lek, mos 't eers riezen.
In een schone emmer met een theedook d'r aover, achter de
kachel kroepen.
Het was spannend of het hoger kwamp, dus stiekem onder die
ofhangende tip gloepm.
Dan was 't moment an-ebrokkn:
met twee leppels ronde böllekes in de öllie laoten glieren.
Het leep gesmeerd.
Een stuk of tiene dansten d'r rond en hadden mie de rugge à
toe-ekeerd.
Màr dan: het beslag was völ te dunne. Het worden ollemaol
lange stattn.
Ik lachtn mie van de bene um die misbaksels met gedreide
handvattn.
Alles vet van de öllie en met beslag in 't mot,
ik ginge op zo'n bakdag leever vot.
Noe bak ik zelf en wilt iele wel geleuvm,
ik zal d'r niks blie met wèèn, as iele bie mie komp preuvm.

$OLHYDQGH3RWKDDU

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

kijk voor deze acties en kwaliteiten op onze website
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Installatiebedrijf

Eefting Epse B.V.
Onze diensten:
* Elektra
* Sanitair
* 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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'Battum knalt door!' gaat door!

BATHMEN - Vereniging de Anjagers komt met
het volgende nieuws: Het gaat door! Om Battum
knalt door te realiseren zijn er volgends de organisatie meer dan voldoende kaarten verkocht.
Met andere woorden het gaat door!
Dit is prachtig nieuws, aldus groot anjager en
bestuurslid Niek Hafkamp. De organisatie had niet
verwacht dat dit evenement zo zou aanslaan in Bathmen. Het streven was dat er 250 kaarten verkocht
werden voor 10 december 2018. De organisatoren
waren aangenaam verrast toen ze hoorden dat op
5 december 2018 het buut al bereikt was. Niek
Hafkamp wil graag extra benadrukken dat het feest
zeker niet alleen voor jongeren bedoeld is. Het feest
is bedoeld voor de hele gemeenschap net als vorig

jaar tijdens 'Bathmen telt af'. De organisatie heeft
voor elke leeftijdscategorie vertier, vijf verschillende
dj´s gaan er in manege ´t Ruiterkamp voor zorgen
dat voor elke feestganger een toepasselijk genre
ten gehore gebracht zal worden. Coen de Jong zal
het feest aftrappen waarna The Youth en Gerben
Stegeman de dj tafel zullen betreden. Vanaf 3.00 uur
heeft de organisatie zelfs een mistery guest weten
te boeken. Uiteindelijk zal dj Sander Scheperman
het feest afsluiten.
Er rest de organisatie enkel nog een aantal zaken goed te coördineren zoals de zoektocht naar
vrijwilligers. Er heeft zich de afgelopen paar weken
al een aantal vrijwilligers bericht gedaan te willen
ondersteunen tijdens het evenement. Helaas mist de
organisatie nog een aantal van deze toppers, ben u
of kent u een persoon die eventueel één of twee uur
zou willen assisteren achter de bar tijdens dit evenement dan kunt u berichten naar: battumknaltdoor@
gmail.com
Mocht u nog geen kaarten hebben voor 'Battum
knalt door! dan kunt u ze tot 25 december 2018 bestellen op www.battumknaltdoor.nl. Na deze datum
zijn ze enkel te kopen aan de kassa.
De organisatie heeft er zin in! Komt u ook?
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Er zijn nog kaarten

Brook Duo Kerkentour komt naar Bathmen

Een gezellige Wintermarkt in Oude Molen
• OUDE MOLEN - De Wintermarkt in Oude Molen is, ondanks het weer, een heel gezellige markt geworden. Maar liefst vijfentwintig tafels met een groot assortiment zeer gevarieerde decembergezelligheid. Op de foto: Wieger verkocht zelfgemaakte theepotvogelhuisjes en houten speelgoed.

BATHMEN - Op vrijdag 14 decem- Maarkelse boerenfamilie Heelkamp
ber komt het Brook Duo naar de centraal staat. Klaas Roelands is
smoorverliefd op de wulpse Maria.
kerk in Bathmen.
Ze heeft een ‘voorkind’ en wordt
door de gemeenschap, onder
Schrijver Gert-Jan Oplaat heeft
leiding van de oudgereformeerde
een vierde nieuw verhaal geschredominee Risseeuw, met de nek
ven met de titel 'De Kas-Klokken
aangekeken. Tijdens de watersZwiegt'. Vorig jaar gaven zij maar
liefst 23 shows in de verschillende noodramp van 1953 neemt dominee
Risseeuw een kwalijk besluit... en
kerken in de regio.
Maria..........
Zij kijken enorm uit naar de decembermaand. Achter de schermen De avond, georganiseerd door het
BOL oecumenisch overleg, begint
wordt er druk gewerkt aan het
verhaal, een nieuw decor een groot om 20.00 uur.
Vanaf 19.00 uur is de kerk open,
scherm met foto’s en bijpassende
verkoop kaartjes (vol is vol) en
indrukwekkende filmbeelden. De
voorstelling duurt een kleine twee staat de koffie klaar.
uur, kent geen pauze en zal worden Entreekaartjes (incl. kop koffie en
consumptie na afloop) kosten €
afgewisseld met dialect liedjes en
kerstliederen, die uiteraard meege- 10,00 per stuk.
Kaartjes zijn in de voorverkoop te
zongen kunnen worden.
Zij nemen u mee naar het jaar 1953 koop bij: Bathmen: Cultuurhuus
Braakhekke; Lettele: Fa. Roesink en
waarin het leven van de Zeeuwse
Okkenbroek: Ons Centrum.
molenaarsfamilie Roelands en de

Kerstconcert in Laren

Winnaars van het VBO Sinterklaas hoefijzerspel
BATHMEN - Het paard van Sinterklaas had veel
hoefijzers verloren op de daken en straten van
Bathmen. We wisten dat Amerigo veel langs winkels moest om cadeautjes op te halen, maar dat
hij zoveel hoefijzers kon verliezen, dat snapten
de winkeliers niet. De smid in het dorp wilde
graag weten hoeveel Amerigo er al verloren had,

zodat hij wist hoeveel hij er op voorraad moest
houden. Liza Hamming, Luca Kleinjan en Sven
Bouwmeester hebben de smid een handje geholpen en het juiste aantal doorgegeven.
Ze zijn als prijswinnaar uit de bus gekomen en
wonnen alledrie een prijs die ter beschikking
gesteld werd door Welkoop Bathmen!

LAREN - Op zondag 16 december
wordt in de kerkzaal van de protestantse kerk in Laren het jaarlijkse kerstconcert gegeven. Dit
jaar zijn het opnieuw de koren
Ons Genoegen en De Lofstem die
samen met de Larense Accordeonvereniging het concert zullen
verzorgen. Dit omdat vorig jaar
het concert niet door kon gaan
vanwege hevige sneeuwval.

zangeres Carla Koehorst.
Voor allen die dit concert willen
bezoeken zijn er vanaf 1 december
kaarten à € 5,00 te koop bij het
Kulturhus en Plusmarkt Beuzel en
eventueel op 16 december aan de
zaal als dan nog niet alle kaarten
zijn verkocht. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben gratis toegang. Bij de prijs is ook een kopje
koffie of thee voorafgaand aan het
concert inbegrepen.
Bovendien wordt medewerking ver- Het concert begint om 20.00 uur.
leend door het duo 'Belle Histoire', Het Kulturhus is vanaf 19.00 uur
open. De kerkzaal vanaf 19.30 uur.
gevormd door Stefan Potman en
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Bos en Zn. verzorgt vuurwerkverkoop bij De Colm
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De Colm in Colmschate ondanks
graafwerkzaamheden goed bereikbaar!
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COLMSCHATE – Hoveniersbedrijf De Colm aan
de Holterweg staat zeer goed bekend als het
gaat om de verkoop van goede kwaliteit kerstbomen met een ruime keuze.
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Wie echter rond deze tijd een boom wil gaan
kopen, kan even in twijfel staan of het bedrijf
momenteel wel bereikbaar is. Er wordt tussen de
Holterweg en De Colm namelijk druk gegraven ter
voorbereiding van de huizenbouw voor het plan
Cellarius aldaar. De graafmachines moeten hierdoor
noodgedwongen ook de toegangsweg naar De Colm
gebruiken.
Die graafwerkzaamheden hadden al lang afgerond
moeten zijn, een paar maanden geleden zelfs al.
De familie Nijkamp van De Colm was blij dat het
dan ruimschoots voor de kerstperiode klaar zou
zijn. Echter, niets is minder waar!
Gelukkig is er een oplossing gekomen in de vorm
van rijplaten, waardoor de potentiële kerstboom-

kopers tóch hun doel kunnen bereiken! Vanaf de
Holterweg kan men bij het bord 'De Colm' gewoon
het pad met de met de platen inrijden.
Vuurwerk
Het is dit jaar voor het eerst dat de firma Bos van
de Hoge Hondstraat te Deventer vuurwerk zal
verkopen in het pand van De Colm. In het verleden
werd dit alles (van inkoop tot verkoop), door de
familie Nijkamp zelf gedaan. Er is al eens eerder
tussen Bos en Nijkamp gesproken over een eventuele samenwerking. Hier werd toen van afgezien.
Recent kwam dit onderwerp weer naar boven. Nu is
er echter voor gekozen dat Bos de totale regie over
de vuurwerkverkoop in handen neemt.
Toch zal de familie Nijkamp niet geheel op de achtergrond verdwijnen: ze blijven tijdens de verkoopdagen gewoon meehelpen.
• Foto: Freek Nijkamp en Eric Bos.

Juwelen en mensen
BBKK-lezing door juwelenhistoricus Martijn Akkerman
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de televisieprogramma’s ‘Blauw Bloed’ vooral gericht op juwelen van Koninklijke families en sinds
1996 aan 'Tussen Kunst & Kitsch'.
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Cultuurhuus Braakhekke Bathmen, woensdag 12
december 2018, aanvang 20.00 uur.
Entree € 7,00 p.p., BBKK-leden gratis.

BATHMEN - “Een juweel dat gedragen wordt,
of het nu in het echt is of op een portret,
spreekt een heel andere taal dan wanneer het
in een etalage of vitrine ligt, of in de hand
wordt gehouden. Het heeft dan geen contact
met de draagster en haar omgeving”, aldus
Martijn Akkerman, “alleen door beide talen te
leren spreken is het mogelijk om een juweel
historisch en esthetisch te beoordelen. In de
afgelopen bijna vijftig jaar heb ik geprobeerd
mij die talen eigen te maken. Ik spreek ze niet
vloeiend, maar ik kan me verstaanbaar maken
in mijn voordrachten.”
Martijn Akkerman
Als juwelenhistoricus vertelt hij over streekjuwelen,
koningshuizen, veilingen en antiekbeurzen. Hij is
keurmeester tijdens belangrijke kunst- en antiekbeurzen, zoals de TEFAF, de Brafa en de Kunstmesse
in Keulen. Daarnaast verleent hij medewerking aan
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Winnaars Bathmense Krant Sinterklaas Puzzel 2018
BATHMEN - Er is flink gepuzzeld met onze eerste Bathmense Krant Sinterklaas
Puzzel, want meer dan 1800 inzendingen ontvingen we in onze brievenbus.
Maar liefst 150 prijzen werden door de plaatselijke ondernemers ter beschikking gesteld. "Geweldig om te zien dat ondernemers met zo veel prijzen meedoen, want dan hebben ook genoeg mensen kans om te winnen. Daarnaast is
het leuk om te puzzelen in deze donkere en koude dagen", aldus een trouwe
lezer. Op 5 december heeft de trekking plaatsgevonden en op deze pagina staan
alle winnaars vermeld. Inmiddels hebben de winnaars persoonlijk per e-mail
bericht gehad. Mocht u onverhoopt geen e-mail hebben ontvangen en u staat
in deze lijst, dan kunt met de Bathmense Krant contact opnemen, tel. 0570542470.
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Suzan Bos - Poliste, Wolterinkhofstraat 21 Bathmen, 1
x week camperverhuur van Camperverhuur Groenouwe
t.w.v. € 600,- (van toepassing zijn de algemene huurvoorwaarden)
Floortje van Eijk-Nijkamp, Koekendijk 15 Bathmen, 1 x
waardebon t.w.v. € 40,- van Schilders- en afwerkingsbedrijf
Bennie Bieleman
D. Bouwmeester, Abdisseplein 13 Bathmen, 1 x rollade van
Uw Slager Linker
Miranda Pelgrum, Haagbeukerf 12 Bathmen, 1 x Kitchen
Aid Hakmolen t.w.v. € 79,- van Dokter Kookwinkel
Heidi Groothuis, Peter Mulderstraat 7 Bathmen, 1 x
cadeaupakket om blij van te worden van Conceptstore Blij
Blij wonen
Chantal Stegeman, Henk Obdeijnstraat 20 Lettele, 1 x
cadeaubon t.w.v. € 30,- voor drie autowasbeurten van
Garage Leijenaar
Joke Haverslag, Noorderenk 22 Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Dio Drogisterij Höften
Annet Holmer, Rossemansweg 1A Bathmen, 1 x cadeaubon t.w.v. € 10,- van Dio Drogisterij Höften
Marjan Stegink, Looweg 62 Bathmen, 1 x cadeaubon t.w.v.
€ 10,- van Dio Drogisterij Höften
J. Koops-Strijker, Bergakker 9 Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Dio Drogisterij Höften
Rianne Zwiers, Kranssteeg 1 Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Dio Drogisterij Höften
(OV5LQFN9DQ5DYHVWH\QSDG'HYHQWHU[ÀHVMDDUZLMQ
rood of wit van 't Bockje Bathmen
A.F. Kl. Klouwenberg, Pr. Constantijnlaan 11 Bathmen, 1 x
ÀHVMDDUZLMQURRGRIZLWYDQ W%RFNMH%DWKPHQ
59RRUWPDQ3ULQV0DXULWVODDQ%DWKPHQ[ÀHVMDDUZLMQ
rood of wit van 't Bockje Bathmen
+DUULH:ROWHUV%XUJ%RUHHOODDQ%DWKPHQ[ÀHV
jaarwijn rood of wit van 't Bockje Bathmen
+DQV/RRPDQ$Y%XUHQSOHLQ%DWKPHQ[ÀHVMDDUZLMQ
rood of wit van 't Bockje Bathmen
(:HFKVWDSHO2XGH'HYHQWHUZHJ:+ROWHQ[ÀHV
jaarwijn rood of wit van 't Bockje Bathmen
Rik Kloosterboer, Looweg 84 Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van 't Bockje Bathmen
W. Jansen, Apenhuizerweg 2 Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van 't Bockje Bathmen
A. Hengeveld , Smidsweg 6 Bathmen, 1 x cadeaubon t.w.v.
€ 10,- van Ambachtsbakker Philips
Roeterdink, Menopsweg 12 Bathmen, 1 x cadeaubon t.w.v.
€ 10,- van Ambachtsbakker Philips
Yvonne Muskee, Prins Hendriklaan 13 Bathmen , 1 x
cadeaubon t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
Hermien Peters, Versteegstraat 28 Deventer, 1 x cadeaubon t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
Mieke Broekhuis, Bisschopsland 4 Bathmen, 1 x cadeaubon t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
H.G. van Raan, Noorderenk 70 Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
Marieke Brekvoort, Bereklauw 24 Deventer, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
Stegeman, Vegerinkskamp 2 F 12 Bathmen, 1 x cadeaubon t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
Corina Broekhuis, Bathmenseweg 5 Kring van Dorth, 1 x
cadeaubon t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
Diana Bolink, Deventerweg 30 Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
Lindy Stegeman, Veenweg 12 Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
H. Nijkamp, Oxersteeg 18 Deventer, 1 x cadeaubon t.w.v. €
10,- van Ambachtsbakker Philips
Cor Hopman, Noorderenk 61 Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
Saskia Bultsma, Hazelaar 10 Deventer, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
Debby Brandwagt, Peppeldijk 38 Deventer, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
M. Lubbersen, Bisschopsland 19 Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
G.W.A. Kroeze , Oude Larenseweg 83 Epse, 1 x cadeaubon t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
D.J. Dijkerman, Wilhelminalaan 15 Harfsen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
J. Vrielink-Beunk, Apenhuizerweg 1 Bathmen, 1 x cadeaubon t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
Bianca Klunder, Beuginkstraat 10 Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 10,- van Ambachtsbakker Philips
Dian Beltman, Arkelsteijnweg 3a Bathmen , 1 x cadeaubon
t.w.v. € 40,- van Fashionfarm
Lieke Klein Hegeman, De Kuiperij 18 Bathmen, 1 x 10-badenkaart van Zwembad de Looërmark
Ria Wichers, Bielderweg 21 Kring van Dorth, 1 x cadeaubon t.w.v. € 25,- van Vreeman Mode
Hermien Haijtink, Langelersdijk 12 Laren gld, 1 x cadeaubon t.w.v. € 25,- van Vreeman Mode
B. Harmelink, Zandvoortdijk 3 Bathmen, 1 x winterpakket
voor de auto van Te Riele olie
M. Dirksen, Adriaan Antoniszoonstraat 27 Deventer, 1 x
10 rittenkaart voor de zonnebank t.w.v. € 40,- van Slender
You Colmschate
Babke Roeterdink, Woertmansweg 5 Bathmen, 1 x gratis
knipbehandeling Stijl hair & beauty
Marianne van der Liende, Het Koeland 35 Schalkhaar ,
1 x reischeque t.w.v. € 25,- van Reisbureau YourTravel
Annemarie
Marieke Groot Koerkamp, Oerdijk 47 Schalkhaar, 1 x reischeque t.w.v. € 25,- van Reisbureau YourTravel Annemarie
Anniek Bruinsma, Beuginkstraat 8 Bathmen, 1 x reischeque t.w.v. € 25,- van Reisbureau YourTravel Annemarie
M. Durand, Molenweg 4 Bathmen, 1 x welkoop voerpakket 6-delig voor buitenvogels t.w.v. € 6,99 van Welkoop
Bathmen
M. Vrielink, Kanaaldijk West 31a Schalkhaar , 1 x welkoop

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voerpakket 6-delig voor buitenvogels t.w.v. € 6,99 van
Welkoop Bathmen
S. Toorneman, Charles Rochussenstraat 29 Deventer, 1 x
welkoop voerpakket 6-delig voor buitenvogels t.w.v. € 6,99
van Welkoop Bathmen
Fam. Nikkels, Woertmansweg 11 Bathmen, 1 x welkoop
voerpakket 6-delig voor buitenvogels t.w.v. € 6,99 van
Welkoop Bathmen
Gerrie Pinkert, Maatmansweg 9 Holten, 1 x welkoop
voerpakket 6-delig voor buitenvogels t.w.v. € 6,99 van
Welkoop Bathmen
B. Swartjes, Frieswijkerweg 6a Schalkhaar, 1 x welkoop
voerpakket 6-delig voor buitenvogels t.w.v. € 6,99 van
Welkoop Bathmen
Alie Israel, Anna van Lintelolaan 16 Bathmen, 1 x welkoop
voerpakket 6-delig voor buitenvogels t.w.v. € 6,99 van
Welkoop Bathmen
Jantiena Enderink, Peppeldijk 2b Bathmen, 1 x welkoop
voerpakket 6-delig voor buitenvogels t.w.v. € 6,99 van
Welkoop Bathmen
Toosje van den Enk, Koersensweg 1 Bathmen, 1 x welkoop
voerpakket 6-delig voor buitenvogels t.w.v. € 6,99 van
Welkoop Bathmen
Thea Blankena, Bettinkdijk 6a Bathmen, 1 x welkoop
voerpakket 6-delig voor buitenvogels t.w.v. € 6,99 van
Welkoop Bathmen
Betje Krukkeland, Steginksweg 2 Bathmen , 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
Jannie Oosterwegel, Stationsweg 8b Colmschate, 1 x
vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. €
2,49 van Welkoop Bathmen
Nicole van Berkum, Kletterstraat 10 Epse, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
Henk Koelslag, Prins Hendriklaan 3 Bathmen , 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49
van Welkoop Bathmen
M. Wichers, Broekhuisdijk 1 Bathmen, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
Ali Lensink, Paddensteeg 1a Bathmen, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
J. Pakkert-Bos, Prins Willem Alexanderlaan 9 Bathmen, 1 x
vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. €
2,49 van Welkoop Bathmen
Hermien van Es, Oostermaatsdijk 6a Lettele, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
W. Elferink, Deventerweg 12 Bathmen, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
R. Kloezeman, Polakstraat 32 Bathmen, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
Gerdie Jansen, Rietakker 20 Bathmen, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
Rolanda Fledderus, Alferinklaan 43 Bathmen, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
Diny Nikkels, Gorsselseweg 38a Bathmen, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
Geja vd Noort, Woertmansweg 2 Bathmen, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
Jannie Groeneveld , t Hoge Veld 1 Okkenbroek, 1 x
vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. €
2,49 van Welkoop Bathmen
E. Durenkamp, Polakstraat 3 Bathmen, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
L.B.W. Satink, De Kuiperij 4 Bathmen , 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
Janny Nahuis, Kon. Wilhelminalaan 7 Bathmen, 1 x
vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. €
2,49 van Welkoop Bathmen
L. Klein Lankhorst, Enklaan 13 Bathmen, 1 x vogelpindakaas v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
Lida Tuller, Polakstraat 67 Bathmen, 1 x vogelpindakaas
v/d Vogel Bescherming Nederland t.w.v. € 2,49 van
Welkoop Bathmen
C. van Rijn , Guldenroede 20 Deventer, 1 x Deurboom
Fairybell t.w.v. € 29,95 van Welkoop Bathmen
Marieke Muilerman, Hooiweide 24 Harfsen, 1 x Deurboom
Fairybell t.w.v. € 29,95 van Welkoop Bathmen
Henriet Lambers, Prinses Margrietlaam 9 Bathmen, 1 x
Deurboom Fairybell t.w.v. € 29,95 van Welkoop Bathmen
Bernadet Gerritsen, Korenkamp 11 Lettele, 1 x Deurboom
Fairybell t.w.v. € 29,95 van Welkoop Bathmen
Yvonne Brunink, Noorderenk 46 Bathmen, 1 x Deurboom
Fairybell t.w.v. € 29,95 van Welkoop Bathmen
D. Draaijer, Rolklaver 21 Deventer, 1 x Falkx LED koplamp
WZY¼YDQ3UR¿OH5LHVHZLMN
Paul Leerkes, Willem Roelofstraat 45 Deventer, 1 x Falkx
/('NRSODPSWZY¼YDQ3UR¿OH5LHVHZLMN
Fam. Stegeman, Berkenschakel 34 Bathmen, 1 x LED
VHWLQFOEDWWHULMHQHQKRXGHUVWZY¼YDQ3UR¿HO
Riesewijk
Simone te Boekhorst, Korenkamp 68 Lettele, 1 x LED
VHWLQFOEDWWHULMHQHQKRXGHUVWZY¼YDQ3UR¿HO
Riesewijk
Brandwacht, De Wijsstraat 11 Deventer, 1 x LED Set (easy
¿[ WZY¼YDQ3UR¿HO5LHVHZLMN
Julia Brandt, Berkenschakel 1 Bathmen, 1 x LED Set (easy
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¿[ WZY¼YDQ3UR¿HO5LHVHZLMN
7KRPDV7LEEHQ%RVDQHPRRQ'HYHQWHU[5HÀHFWRU
DFKWHUOLFKW OHGV WZY¼YDQ3UR¿HO5LHVHZLMN
0DUHHQ6FKXWWH%DWKPHQVHZHJ/HWWHOH[5HÀHFWRU
DFKWHUOLFKW OHGV WZY¼YDQ3UR¿HO5LHVHZLMN
Meike Oplaat , Berkenschakel 29 Bathmen, 1 x Retro Led
NRSODPSWZY¼YDQ3UR¿HO5LHVHZLMN
Bram Wunderink, Koerselmansweg 10 Okkenbroek, 1 x
5HWUR/HGNRSODPSWZY¼YDQ3UR¿HO5LHVHZLMN
D.A. Rodijk, Cornelis Lelylaan 1 Deventer, 1 x Kerstvlaai
van Multivlaai Colmschate
Marion Koldewijn, Bosanemoon 5 Deventer, 1 x Kerstvlaai
van Multivlaai Colmschate
G. Wichers, Boreellaan 14 Bathmen, 1 x Kerstvlaai van
Multivlaai Colmschate
Jose Bouwmeester, Korenkamp 41a Lettele , 1 x waardebon t.w.v. € 17,50 van Cultuurhuus Braakhekke
7HXQWMH'LW]HO1RRUGHUHQN%DWKPHQ[¿OPNDDUWMH
t.w.v. € 5,- van Cinebat
Saskia Aanstoot, Stegemanskamp 22 Bathmen, 1 x VVV
bon t.w.v. € 20,- van Robert Scholten Assurantiën
Jolien Brinkman, Larenseweg 13 Bathmen, 1 x VVV bon
t.w.v. € 20,- van Robert Scholten Assurantiën
J. Rietman, Deventerweg 26 Bathmen, 1 x dinerbon t.w.v.
€ 25,- van Boode
Erna Wagenaar, Nooderenk 67 Bathmen, 1 x dinerbon
t.w.v. € 25,- van Boode
Violetta Nahuis, Woeserink hofstraat 24 Bathmen, 1 x
gratis verfpakket t.w.v. € 50,- van Wolters B.V.
Martijn Stegink, Deventerweg 18a Bathmen, 1 x tegoedbon
verhuur limousine t.w.v. € 100,- van Brilman Bathmen
H.J. Lensink, Hardegoorsdijk 7a Laren gld, 1 x gereedschapset Skandia t.w.v. € 49,95 van Hubo Holten
Michel Tuller, Sportparkweg 18 Laren , 1 x gereedschapset
Skandia t.w.v. € 49,95 van Hubo Holten
Sabine Pottker, Koekendijk 16 Bathmen, 1 x Knipbehandeling voor een dame of heer van Kapsalon de Worp
Julia Vos, IJssel de Schepperstraat 18 Okkenbroek, 1 x
Knipbehandeling voor een kind van Kapsalon de Worp
Daan Borren, Holterweg 125A Lettele, 1 x gratis (proef)les
YRRUGHDXWR %ULMEHZLMV RIHHQJUDWLVSURHÀHVYRRUDXWR
aanhanger (BE-rijbewijs) van Rijschool Jeroen Littink
Oriette Langevoort, Berkenschakel 47 Bathmen, 1 x saladeschotel Noël voor 4 personen t.w.v. € 50,- van Catering
Bielderman
Fam. Bekendam, Stationsstraat 5 Bathmen, 1 x salade
schotel X-mas voor 4 personen t.w.v. € 39,80 van Catering
Bielderman
Carla Ruijsch, Noorderenk 60 Bathmen, 1 x sylvester plate
t.w.v. € 75,- van Catering Bielderman
Dinie van Welbergen, Korenkamp 59 Lettele, 1 x boodschappenpakket t.w.v. € 30,- van Emté Bathmen
Willeke Temmink, Wittendijk 27 Kring van Dorth, 1 x boodschappenpakket t.w.v. € 30,- van Emté Bathmen
Fam. de Jong, Noorderenk 10 Bathmen, 1 x boodschappenpakket t.w.v. € 30,- van Emté Bathmen
Fam. Kleinen Traast, Traasterdijk 7 Bathmen, 1 x dinerbon
t.w.v. € 25,- van De Heeren van Dorth
D.J. Klumper , Braakhekkeweg 2 Harfsen, 1 x dinerbon
t.w.v. € 25,- van De Heeren van Dorth
Arjen Kieftenbelt, Kon. Wilhelminalaan 15 Bathmen, 1 x
Bluetooth speaker van Hebjepc
Ep Haarman, Baarhorsterdijk 12a Bathmen, 1 x cadeaubon
t.w.v. € 20,- van Oosterwijk
Terpstra, Vosmansweg 3 Lettele, 1 x cadeaubon t.w.v. €
20,- van Oosterwijk
Caroline Tukker, Pastorielaan 2 Laren gld, 1 x reischeque
t.w.v. € 50,- van Tui at Home Hester Bolink
Jolanda Brinks, Oude Diepenveenseweg 12 a NieuwHeeten, 1 x gratis Contura rubberen HOUTmand t.w.v. €
35,- van Kachelspeciaalzaak Bruggeman B.V.
B. Klein Koerkamp, Wichinksweg 33 Lettele, 1 x herenoverhemd t.w.v. € 49,95 van Steunenberg Schoenen
Lisan Stevens, Schutteweg 1 Holten , 1 x bedsokken van
Feel Well by Hetty
J. Rodijk, Okkenbroekstraat 42 Nieuw-Heeten, 1 x bedsokken van Feel Well by Hetty
Marije Arfman, Het Schoneveld 57 Laren, 1 x bedsokken
van Feel Well by Hetty
B. Noorman-van Beek, Het Koeland 15 Schalkhaar, 1 x
bedsokken van Feel Well by Hetty
Inge Nijlant, Hogeweg 14 Bathmen, 1 x bedsokken van
Feel Well by Hetty
Scholthof , Boermark 2 Bathmen, 1 x bedsokken van Feel
Well by Hetty
Marianne Siebenhar, Burg. Boreellaan 5 Bathmen, 1 x
bedsokken van Feel Well by Hetty
Geke Bannink, Elsmaat 7 Laren , 1 x bedsokken van Feel
Well by Hetty
Sonja Dijkerman, Zuidlooerweg 1A Bathmen, 1 x bedsokken van Feel Well by Hetty
Yvonne Beekman, Burg. Bogstralaan 13 Bathmen, 1 x
bedsokken van Feel Well by Hetty
Marjan Hammers, Rietdekkerweg 18 Gorssel, 1 x Top
1Toys cadeaubon t.w.v. € 10,- van Kantoorboekhandel
Bechtle
Loïs Hartgers, Berkenschaken 23 Bathmen, 1 x Top 1Toys
cadeaubon t.w.v. € 10,- van Kantoorboekhandel Bechtle
Isa Nijenhuis, Deventerweg 33 Bathmen, 1 x Top 1Toys
cadeaubon t.w.v. € 10,- van Kantoorboekhandel Bechtle
Yvonne Kelder, Bisschopsland 7 Bathmen, 1 x gratis
kennismakingsbehandeling acupunctuur van Acupunctuur
Buqi Nollen
Marjo Schutte, Baarhorsterdijk 6 Bathmen, 1 x gratis proefles van de Taijiwuxigong van Acupunctuur Buqi Nollen
Mette Visser, Kon. Wilhelminalaan 38 Bathmen, 1 x gratis
SURHÀHVYDQGH7DLMLZX[LJRQJYDQ$FXSXQFWXXU%XTL1ROOHQ
A. Vriezekolk, Lochemseweg 119 Harfsen, 1 x gratis proefles van de Taijiwuxigong van Acupunctuur Buqi Nollen
Agnes Ruiterkamp, Bouwhuisweg 23 Laren, 1 x gratis
SURHÀHVYDQGH7DLMLZX[LJRQJYDQ$FXSXQFWXXU%XTL1ROOHQ
0LUHOOH(LODQGHU9HHULVSDG'HYHQWHU[JUDWLVSURHÀHV
van de Taijiwuxigong van Acupunctuur Buqi Nollen
Familie Lalkens, Broekweg 7 Holten, 1 x taart voor 14
personen van Echte Bakker Nijkamp
Fam. Holmer, Looweg 41 Bathmen, 1 x taart voor 14
personen van Echte Bakker Nijkamp
Linda Rensen , Looweg 63 Bathmen, 1 x taart voor 14
personen van Echte Bakker Nijkamp
Willemien Zwier, Koggeschip 48 Colmschate, 1 x cadeaubon t.w.v. € 25,- van Lanco Mode
Henny Bouwman, W. de Zwijgerlaan 6 Bathmen, 1 x
cadeaubon t.w.v. € 25,- van Lanco Mode
Wim Broekhuis, Oudendijk 3 Bathmen , 1 x winterpakket
t.w.v. € 35,- van Unicom Oost (Colmschate)
Madyjan Hanzen-Hillebrand, Noorderenk 38 Bathmen, 1 x
vogelhuisje van Schipbeek makelaars
G.J. Bronsvoort, Borgelinksweg 2 Lettele, 1 x vogelhuisje
van Schipbeek makelaars

%HQLNRRNHHQ]RQGDDU"
1X]HJW*RGLQ=LMQ:RRUG 5RP
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Kerstbingo
HARFSEN - Houd je van bingo en gezelligheid
kom dan op donderdagmiddag 20 december
naar de kerstbingo.
Er is hulp aanwezig voor mensen die slecht kunnen
zien of horen.
Waar: bij ontmoetingsplek de Veldhoek, Gentiaan 1.
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur.
Kosten: € 3,50. Dit is incl. één kop koffie/thee en
een lekker hapje +sapje.
Voor abonnementhouders: € 2,50.
De bingo wordt verzorgd door Ingrid en Henny.
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Uw bijdrage redt levens!
Maak uw bijdrage vandaag nog over op giro 103400
t.n.v. Veilig Verkeer Nederland o.v.v. gift.
Donateur worden of meer weten?
Bel (035) 524 88 00, mail info@vvn.nl of ga naar www.veiligverkeernederland.nl

Bathmen
* Vr 14 dec, 20.00 uur: Brook Duo Kerkentour
met 'De Kas-Klokken Zwiegt' in de Bathmense
Dorpskerk.
* Vr 14 dec, 20.30 uur: Volleybal in sporthal De
Uutvlog: A.B.S. Heren 1 - SV Dynamo-Apeldoorn
Heren 7.
* Za 15 dec, 18.15 uur: Cinebat in Cultuurhuus
Braakhekke; animatiefilm Cars 3.
* Za 15 dec, 20.30 uur: Cinebat in Cultuurhuus
Braakhekke; avondfilm The Leisure Seeker.
* Za 15 dec, 21.00 uur: The Euros live in Hèt Café
Braakhekke.
* Zo 16 dec, 16.00 uur: Status Quotes live in Hèt
Café Braakhekke.
* Zo 16 dec, 19.30 uur: Dorpskerstconcert in de
Bathmense Dorpskerk m.m.v. het fanfareorkest
Orpheus met soliste Betty Nieuwdorp-van
Bronswijk, het koor Close Company, organist
Ingeborg van Dokkum-Prins en beiaardier Jan
Achterkamp.
* Zo 16 dec, 14. 00 uur: Start van de Beekhof
Wintertour & BBQ op de Brink.
* Wo 19 dec, 14.00 uur: Seniorenmiddag in
Cultuurhuus Braakhekke: de Bêkezangers.
* Wo 19 dec, 20.00 uur: Afdelingsavond Vrouwen
van Nu, afd. Bathmen. Kerstviering m.m.v.
Charlotte Glorie in Cultuurhuus Braakhekke.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Gorssel
* Wo 19 dec, 11.00 uur: Kerstlezing 'Tafeletiquette
Vroeger en Nu' door Nahnya van Voorst tot Voorst
in ’t Trefpunt, Molenweg 55.
Okkenbroek
* Vr 14 dec, 19.00-21.30 uur: Kerstmarkt
Okkenbroek in dorpshuis Ons Centrum.
Laren
* Zo 16 dec, 20.00 uur: Kerstconcert door Ons
Genoegen, De Lofstem en de Larense Accordeonvereniging in de kerkzaal van de protestantse kerk.

Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-12, alleen voor spoedeisende gevallen.
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen),
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels,
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groenestrook 1.
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS sportkantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek Bathmen,
TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum Kinderopvang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring van Dorth),
's zomers bij Zwembad De Looërmark.
15 en 16 december
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. Spoednummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411.
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder:
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Tandarts: Tandartsenpraktijk de Hoge Hond, Hoge
Hondstraat 1, Deventer, tel. 626677.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Zie ook: www.carinova.nl
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Deventer, tel. 653000.
Lettele/Okkenbroek

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
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
15 en 16 decembe
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartsenpraktijk de Hoge Hond, Hoge
Hondstraat 1, Deventer, tel. 626677.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen: ma
t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00-16.00
uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de Groteplein 18, 7451 DH Deventer.
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
tel. 653000.
Laren/Harfsen/Almen
15 en 16 decembe
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnummer:
0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.com
Huisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnummer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl

Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
Bathmen
* Zo 16 dec, 10.00 uur: Advent 3. Ds. J. Kool uit
Vorden.
Okkenbroek
* Zo 16 dec,10.00 uur: Advent 3. Kindernevendienst. Ds. N. Boonstra uit Deventer.
't Dijkhuis
* Za 15 dec, 18.30 uur: Adventsviering. Mw. H.
Overduin.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 14 dec, 09.00 uur: Eucharistieviering. H.
Brummelhuis.
* Za 15 dec, 19.00 uur: Advent 3. Communieviering
m.m.v. Voce Magna. H. Bloo.
Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 16 dec, 10.00 uur: Advent 3. T. Urbach-Plantinga uit Deventer.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 16 dec,10.15 uur: Eredienst.
H. Nicolaas Schalkhaar
* Zo 16 dec, 10.30 uur: Advent 3. Eucharistieviering m.m.v. Brugkoor.
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
* Zo 16 dec, 10.30 uur: Eredienst.
*Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 16 dec, 10.00 uur: Advent 3. Dienst van
Schrift en Tafel. Ds. H.E. van Boggelen.
Protestantse Gem. Laren
* Zo 16 dec, 10.00 uur: Advent 3. Kinderkerk. Ds.
Mw. D. van Alphen-Ubbens.
Protestantse Gem. Almen
* Zo 16 dec, 10.00 uur: Advent 3. Viering Heilig
Avondmaal. Ds. W. Klein uit Almen
Protestantse Gem. Gorssel
* Zo 16 dec, 10.00 uur: Advent 3. J.H. Weijenberg
uit Harfsen.
Gereformeerde Kerk Gorssel (GKN), locatie 'De
Brink', Hoofdstraat 27
* Zo 16 dec, 10.00 uur: Advent 3. Viering Heilig
Avondmaal. Ds. J.R. Visser
* Zo 16 dec, 16.30 uur: Dienst.
Protestantse Gem. Epse
* Zo 16 dec, 10.00 uur: Advent 3. Dr. H.E. Wevers
uit Gorssel.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe
* Za 15 dec, 19.00 uur: Advent 3. H. Mis m.m.v.
parochieel koor. H. Scheve, pastoor.
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ABS JO 15-2 verdiend kampioen
door samen hard te werken!

BATHMEN - Afgelopen zaterdag
werd ABS JO15-2 in eigen huis
kampioen. Met 27 punten uit
10 wedstrijden kon er eindelijk
een feestje gevierd worden.

nend en begon Schalkhaar nog
met een eindoffensief om de
stand gelijk te trekken. Dit leverde voor de goal van ABS nog veel
spannende acties op. Door een
puike redding van keeper Sebas
Winter en het daarop volgende
Door de zenuwen van enkele
eindsignaal was het kampioenjongens van ABS was het voor
schap toch binnen.
Schalkhaar makkelijk om op 0-2
te komen. Gezien het spel was dit Sportief werd er door Schalkhaar
handen geschud en kon het feest
ook verdiend. Na het bekomen
beginnen met het gehele team
van de schrik herpakte ABS zich
inclusief leider Gerrit Holmer en
en begon met het vertrouwde
trainer Allard Kolkman. Na de
samenspel. Voor de rust kon de
ploeg de stand gelijk trekken naar (kinder)champagne en een snelle
2-2. Door onder andere een mooie douche gingen ze gezamenlijk op
de platte wagen, die beschikbaar
treffer van Ties Laarhoven.
was gesteld door de Firma Bos uit
Na de rust was het spannend en
Bathmen, een ronde maken door
waren er kansen over en weer.
Door goed keeperswerk van zowel het dorp en een bezoek brengen
de goalie van Schalkhaar als ABS aan sponsor Emté Mensink waar
ze allemaal nog wat lekkers krebleef het lang spannend.
Zo’n tien minuten voor het einde gen, hoorde daar bij. Hierna werd
het feest gezamenlijk afgesloten
kon ABS JO15-2 toch profiteren
in de kantine van ABS waar patat
van een fout in de verdediging
met een snack klaar stond voor
van Schalkhaar en werd het 3-2.
iedereen!
Hierna werd het nog erg span-

Voorwaarts loopt ABS handbal voorbij
BATHMEN - Afgelopen zondag
stond de vierde thuiswedstrijd
van het seizoen op het programma. De tribune was goed
bezet met supporters en zij waren klaar voor een spannende
wedstrijd. Beide teams waren
gebrand om deze wedstrijd te
winnen, want ze deelden een
tweede plek in het klassement.

Met succes. De ruststand was 8-16
in het voordeel van Voorwaarts.
De tweede helft volgende hetzelfde spelbeeld, maar dan
omgekeerd. ABS scoorde in een
korte tijd vier keer en kwam iets
terug. Echter werden er in de
gehele tweede helft teveel kansen
niet benut door ABS, waardoor
Voorwaarts de winst kon pakken.
Eindstand 23-27 in het voordeel
van Voorwaarts. Hierdoor staat
Voorwaarts haalde in de eerste
ABS nu op een derde plek in het
helft gauw een voorsprong van
drie doelpunten, voordat ABS het klassement.
Zondag speelt ABS uit tegen
net kon vinden. Mede door zeer
snelle tegenaanvallen kreeg Voor- Broekland DS2, om 11:40 uur in
waarts vaak de kans om te scoren. Broekland.

Geslaagde derde editie van de Oostermaetloop
LETTELE - Op zaterdag 1 december werd in alle vroegte met vele
handen van de vrijwilligers de
loop voorbereid. Langzaam druppelden de lopers binnen; bekende en onbekende gezichten, jong
en oud trokken de hardloopschoenen aan om aan de start te
staan van de Oostermaetloop.
Om 12.30 uur werd door de Pieten
de eerste loop gestart. Veel kin-

Schalkhaar aanwezig. Mooi dat ook
zij de Oostermaet leren kennen.
De organisatie wil de vele lopers,
vrijwilligers, supporters, sponsoren
en het dorp Lettele bedanken voor
ieders bijdrage aan de OostermaetBij de 5 en de 10 km waren veel
individuele lopers, maar ook opval- loop. Met 511 lopers, prachtig weer,
lend veel lopers vanuit atletiekver- vele positieve reacties en de goede
sfeer kijkt de organisatie met een
enigingen of andere loopgroepen.
goed gevoel terug op de derde
Zo was er ook een groep lopers
vanuit het Asielzoekerscentrum te editie van de Oostermaetloop.
deren namen deel aan de 1 en de
2 km. Sommige kinderen hadden
zelfs al een handbal- of voetbalwedstrijd in de benen.

Twee leden Scouting James Lovell naar Wereldjamboree
BATHMEN - Scouting James
Lovell Bathmen heeft in het
verleden wel vaker leden naar
de World Scouts Jamboree zien
gaan, maar het is voor het eerst
dat er twee leden tegelijk gaan.
Van 22 juli tot en met 2 augustus
vindt de World Scout Jamboree
2019 plaats in Amerika. De World
Scout Jamboree zal plaats vinden
op het Summit Bechtel Scout Reserve in West Virginia USA.
Maarten Bökkerink en Jade Groenendijk zijn twee van de in totaal
meer dan 1.000 Scouts van het hele
Nederlands contingent waarvoor
World Scout Jamboreeavontuur al
in januari 2018 is begonnen!
In de zomer van 2019 gaan ze
genieten van een geweldig kamp,

waar in totaal zo’n 40.000 Scouts
uit de hele wereld elkaar gaan leren
kennen, elkaars cultuur leren kennen, samen gaan feesten en samen
grenzen gaan verleggen. "We gaan

allerlei activiteiten doen, zoals raften, mountainbiken en hiken. Maar
voorop staat natuurlijk de ontmoeting met andere scouts van over de
hele wereld," vertelt Maarten.

Herdertjestocht Gorssel - mooi begin van de kerstvakantie!
GORSSEL - Zaterdagavond 22
december houdt de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse
een sfeervolle herdertjestocht.
Een tocht voor iedereen die het
kerstverhaal op een bijzondere
manier wil beleven en meemaken. Tussen 18.45 en 19.30 uur
kan er gestart worden vanaf de
toren van de kerk.

Maria met de ezel en de herders
met de schapen niet in de tocht.
Muziek van de ‘Boundless Brassband’, Henk Veenendaal en Marja
Peters zal de herberg van klanken
voorzien. De Joppebloazers met de
midwinterhoorns verwelkomen het
publiek. Stefan Westerbeek van
Sound Wave gaat scènes onderKerstconcert in Lettele
weg verlichten en toneelspelers
van TheaterErf ’t Walle zullen een
sterrenshow opvoeren ergens op de
De herdertjestocht wordt voor de
terug in verhalen over het kerstver- route. Uiteindelijk kom iedereen
zesde keer georganiseerd. Thema
dit jaar is: ‘Stralende Sterren’. Ster- haal. Iedereen is eigenlijk een ster, terecht bij het Koningskind. Traditioneel verlicht met 1000 lichtjes.
ren zijn niet weg te denken bij het uniek, het vormt je ik. Sterallures
Vele vrijwilligers helpen om deze
kerstverhaal. "En zie, de ster die zij hebben is niet altijd goed, maar
tocht bijzonder te maken achter de
in het oosten gezien hadden, ging de sterrenjagers zijn juist op zoek
schermen. Een tocht voor jong en
naar de sterren in Gorssel. Tavoor hen uit totdat zij boven de
LETTELE - Mannenkoor Germania Jansen op keyboard zorgt voor de
oud!
lentvolle mensen, iedereen is wel
plaats waar het Kind zich bevond
uit Heeten geeft op zaterdag 22 muzikale begeleiding. Germania
ergens goed in en blinkt ergens in Dus noteert u in uw agenda voor
stil bleef staan." Zo beschrijft het
december een kerstconcert in de brengt een breed meerstemmig
uw kinderen, kleinkinderen of
kerstrepertoire van traditionele en Evangelie volgens Mattheüs de ster uit. De herbergier staat te koken
Heilige Nicolaaskerk in Lettele,
gewoon voor u zelf: Herdertjestocht
van Bethlehem, die de drie wijzen met de chef-kok bij een sterrenmoderne liederen ten gehore.
aanvang 19.00 uur.
zaterdag 22 december. Mis het niet,
restaurant en engelen verspreiden
naar Jezus geleid hebben. De ster
Na afloop is er een deurcollecte
Het koor bestaat uit 30 zangers
want mooier kan de kerstvakantie
voor de gemaakte kosten en onder- ging hen voor. Deze ster van Beth- sterrenstof, ook wel gelukstof.
en staat onder leiding van diriniet beginnen!
lehem zien we op veel afbeeldingen Natuurlijk ontbreken Jozef en
gente Marjon Ruiter, terwijl Robert houd van de kerk.
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