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Wijnactie Restauratie Orgel
van Dorpskerk groot succes!
Lèèm’nsweg

BATHMEN - Zaterdag reden 4
bakfietsen, bemenst met enthousiaste vrijwilligers, de wijken
van Bathmen in om huis-aanhuis wijn en vruchtensappen te
verkopen.
Het doel: geld bijeenbrengen voor
de restauratie van het orgel in de

Dorpskerk. Hoewel de precieze cijfers nog niet helemaal vast staan,
kan nu al van een groot succes
gesproken worden, laat het Stichtingsbestuur weten. Veel Bathmenaren kochten in voor de komende
feestdagen en anderen plaatsten
hun bestelling.
Deze wijnverkoopactie is een prach-

TOP2000 dienst Harfsen-Laren
HARFSEN - Op vrijdag 28 december vindt om 19.30 uur in Ons
Gebouw in Harfsen de TOP2000
dienst plaats. De organisatie is
in handen van de kerken van
Harfsen en Laren. Dit jaar speelt
de band Green Light uit Bathmen.

Ook zingt de gelegenheidsband
Belterbiet met Joke Enderink,
Yvonne en Joep Didden en Ko Poot.
En Ewald Schut zal met begeleiding
van Stefan Pakkert een paar nummers zingen.
Inloop met koffie/thee met wat
lekkers vanaf 19.00 uur.
Na afloop kan er gezellig nagepraat
worden met een drankje (op eigen
kosten) en een hapje.
Er wordt geen entree gevraagd
maar een vrije gift na afloop wordt
erg gewaardeerd!
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tige aftrap voor de nog komende
acties, onder andere een feestelijk
diner in de Dorpskerk, waarover
de Stichting binnenkort nader zal
informeren!
Overigens, er is nog gelegenheid
wijn en vruchtensap te bestellen
door middel van de bestelformulieren die al zijn toegezonden!
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Herdertjestocht in Bathmen
BATHMEN - De Stichting Bathmen Promotie houdt op zondag
23 december een Herdertjestocht. Voor deze tocht is samenwerking gezocht met de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek, dansgroep Battumse
Venne en Carnavalsvereniging
De Battumse Pompers.
Langzamerhand wordt duidelijk
welke scènes door welke club worden verzorgd. Medewerking wordt
o.a. verleend door de Vrouwen
van Nu, de PJB en de Scouting. De
Wereldwinkel, het gemeenteloket,
Oudheidkundige Kring Bathmen
en de bibliotheek werken samen
en verzorgen gezamenlijk een
onderdeel van de tocht. Onderweg
wordt de muzikale omlijsting
verzorgd door diverse muziek- en
zanggroepen uit Bathmen.
De wandeling door het centrum
van Bathmen kan gestart worden
tot 17.00 uur in de Dorpskerk in
Bathmen (inloop vanaf 16.30 uur)
en eindigt dit jaar op de Brink in
Bathmen op en rond de ijsbaan
van Carnavalsvereniging De Bat-

tumse Pompers. Deelname aan de
Herdertjestocht is gratis. Deelnemers aan de tocht vertrekken
in groepjes vanaf de Bathmense
Dorpskerk.
Aan het eind van de Herdertjestocht worden alle deelnemers
uitgenodigd om gezamenlijk op
een sfeervol aangeklede Brink
pannenkoeken te eten. De pannenkoeken worden gebakken door
de Vrienden van De Oude Molen.
De pannenkoeken kosten € 2,00
per stuk. De Battumse Pompers
verkopen koek en zopie.
De pannenkoeken moeten van
tevoren besteld en betaald worden. Dit kan bij het Infopunt in
Cultuurhuus Braakhekke t/m 22
december, waar u kunt pinnen of
contant kunt betalen. Met het betaalbewijs kunt u op 23 december
uw pannenkoeken afhalen op de
Brink.
Zonder alle vrijwilligers is het
niet mogelijk om een dergelijk
evenement te organiseren. Alle
vrijwilligers samen zorgen voor
een gezellige start van Kerstmis
2018.

Eene lange rechte zààndweg en det
zoveer à ‘k kieken kan
Maagdelijk schôône, onbegoane, hoe
veer goaw we zelf nog vedan?
Àj’ of en touw is umme kiekt, schrik
ie en blieft stille stoan
Àmoa bekèènd’n langs den weg hen,
ie mônn’n ze àmoa loat’n goan.
In al die joarn achter ôôns, al die
kruuskes langs de weg.
De wieze wèure nam ie met oe ,
wieze wèure, liek en rech
Mangs zeej’ der ééne, zô vertrouwd
nog en det dut dan extra zeer
Troan’n scheet oe in de ôôg’n, ie wilt
det neet, mà könt neet meer.
In de veert’n zeej’ ze ligg’n, deepe
ôônder ‘t hôôge kruus.
Jammerlijk, vuur ôôns esnèuvelt,
jammerlijk, kwamm’n ze nôôit meer
thuus.
Wiej möt ze altied bliem’n gedèènk’n, zie betaald’n met eeg’n lèèm’n.
Vuur ôônze vriejhèid en vuur altied,
ligt ze doar noe, stil’ begrèèm’n
Kaale bèume, scharpe deurns, deepe
weg in ‘t dôôie grös.
Volendam, het vèur in Èènschke, ech
het löt oe nôôit meer lös
Neet zo veer nog achter ôôns, doar is
de weg hèèmoa kapot
Woerumme, MH Zèumtiene, verachtelijk, één verroadelijk schot.
Wiej proat en proat, oaver van alles,
bint bezörgd um ôôns klimaat
Mà minder vleeg’n, neet te gelèum’n,
wat is ’t, wat ôôns zörgen baart?
Minder, minder, minder, ie heurt ’t
vaker mà iedre kèèr,
As het umme vleeg’n geet, dan is ’t
àllèène nog mà meer
Wiej vecht mekaa de tèènte uut, de
halve wereld steet in bràànd
Woerumme kan het hart’ neet winn’n
van ôôns zwalkende verstàànd?
Geeld, geeld, geeld, zô völle heiw w’à
en of ’t doar duur better wordt?
Straks heiw we alles waw we hemm’n
wilt, mar is de wereld kàànt kepot.
Vuur ôôns zeew w’ de lechjes
bràànd’n, Karsoamd kump ter bienoa
an .
Pakt mekaare biej de hàànne en
goat met mekaa vedan.
Met de gedachte an het Karsfeest,
goaw we op noar ‘t nieje joar
Vuur iedereene, röst’ en vrèède en
gen mèinse loat’n stoan.
Ietskes veerder steet den joarpoal,
drek doarnoa ne scharpen bôch
Mà gen zörgen, noe geniet’n, van die
sterre an de lôch.
Noa de Karsdaag’n, ééne wekke, ééne
wekke nog te goan
Àmoa völle heil en zèèg’n, völle
geluk in ’t Nieje Joar.
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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*

ACTIE

GRATIS

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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Protestantse Gemeente Bathmen - Okkenbroek
Advent: wachten op het licht dat doorbreekt!
BATHMEN - OKKENBROEK - De periode voor Kerst
heet al eeuwenlang de adventsperiode. Advent
betekent komst. De komst van het Kerstkind. De
belofte van de komst van Jezus Christus, de Zoon
van God. De belofte ook dat het licht het uiteindelijk zal winnen van de duisternis. Doorbrekend
licht.
Langzaam aan zien we het komen. Zoals bij een
mooie (winterse) zonsopgang. Licht dat ons aanstoot
in de morgen. Ons verwarmt en ons blij maakt. Natuurlijk niet altijd en overal. Bij iedereen schuift er
regelmatig ook wel eens een wolkje voor de zon en
lijkt het alsof alles om ons heen alleen maar donker,

grauw, grijs en teleurstellend is. En tegelijkertijd weten we ook dat achter die wolken de zon nog steeds
schijnt. En dat die wolken ook wel weer verdwijnen.
Soms net zo snel als dat ze gekomen zijn.
Advent. Wachten op het steeds sterker wordende
licht. Elke week een extra kaarsje erbij. Totdat ze
alle vier branden en het licht in al zijn volheid ons
zonneklaar een hoopvolle boodschap en belofte laat
zien. Op naar een mooie Kerst. Elke week een stapje
dichterbij. Nieuwe hoop, die nu al doet leven. Ook
aankomende zondag (om 10.00 uur) in de Dorpskerk van Bathmen. Komt allen tezamen en weet je
wel:kom!

De eerste rondjes zijn geschaatst op
kunstijsbaan in Bathmen
Openingstijden
De week dat de schoolkinderen nog
naar school gaan is de ijsbaan geopend van 15.00 tot 18.00 uur. In
de kerstvakantie is de ijsbaan tot
vrijdag 28 december, met uitzondering van Eerste kerstdag geopend
van 13.30 tot 18.00 uur.

BATHMEN - Na een week van
voorbereiding door de leden van
de carnavalsvereniging 'De Battumse Pompers' ging zaterdagmiddag om 13.30 uur de poorten open en stonden de eerste
kinderen met schaatsen onder
hun armen al te wachten.
De ijsmeesters waren de dagen en
nachten ervoor volop bezig om
weer een mooie ijsvloer te krijgen.

Herdertjestocht
Op zondag 23 december is er als
vanouds de Herdertjestocht. Deze
De weergoden werkten met de
tocht, georganiseerd door Stichting
koude nachten ook prima mee.
Bathmen Promotie i.s.m. de Dorpskerk Bathmen-Okkenbroek en de
Schaatsen te huur en te koop
Battumse Pompers, start om 17.00
Net als voorgaande jaren zijn er
uur in de Dorpskerk (inloop vanaf
voor de kinderen die geen schaat16.30 uur). De route loopt door het
sen hebben schaatsen te huur.
dorp en zal eindigen bij de ijsbaan
Daarnaast zijn er ook nieuwe
schaatsen te koop. Voor meer infor- op de Brink in Bathmen. De ijsbaan
is dan geopend en er is de mogematie: vraag het aan de medewerlijkheid om wat te eten en/of te
ker achter de bar.
drinken.
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.
Meer info over de ijsbaan: volg
de carnavalsvereniging dan op de
Facebook pagina 'Battumse Pompers'.

enjoyboode

www.boode.nl

0570-542600

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

Kerstavond en Eerste Kerstdag live
muziek in Het Café Braakhekke
BATHMEN - Maandag 24 december (kerstavond) de band Alive.
Maak kennis met dit bloed
fanatieke vijftal. Deze band die
optreedt onder de naam Alive
maakt van elke gelegenheid
een onvergetelijk feest!
Vol enthousiasme sleept deze
band het publiek mee in een
fantastische show. Nummers van
onder andere Queen, Bonjovi,
The Stones en alles meer worden
opgezogen in een grote tornado
van muziek die over het publiek
heen wordt geblazen. Alive heeft
voor ieder wat wils dankzij een
breed repertoire met muziek uit
alle tijden denkbaar en vaak in
een eigen jasje, dat maakt deze
band zo bijzonder. Aanvang 21.00
uur. Gratis entree.

Naast hun ludieke woonkamerconcept steken ze de nummers,
uit hun brede repertoire, geheel
in een eigen jasje of maken ze er
leuke medleys van. Deze jongens creëren vol bloed, zweet en
snaren, maar vooral met heel veel
passie voor muziek, een supergezellige sfeer! Zo bestaat het
podium onder andere uit kasten,
vloerkleden, barkrukken en een
grote handgeschilderde backdrop
met een klok, een grote open
haard en schilderijen van hun
grote helden zoals Johnny Cash
en Creedence Clearwater Revival.
De muziek die Livin’Room dan
ook ten gehore brengt stamt grotendeels uit de tijd toen ze zelf
nog in vloeibare staat verkeerden. Hun slagzin is ook niet voor
niets: “Resultaat van een goede
opvoeding!”
Dinsdag 25 december (Eerste
Dus treedt binnen in de woonKerstdag) Livin’Room
kamer en laat u verrassen en
Livin’Room is een semi-akoesverwennen met veelal prachtige
tische coverband, uit de mooie
Achterhoek, die zich onderscheidt versjes uit vervlogen tijden. Aanvang 21.00 uur en gratis entree!
van de ‘standaard’ coverbands.
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Familieviering
kerstavond
LETTELE - Op kerstavond, 24
december, om 18.30 uur wordt
er in de Heilige Nicolaaskerk
in Lettele een familieviering
gehouden, waarvoor jong en oud
wordt uitgenodigd.
Deze viering wordt voorgegaan
door pastoor Brummelhuis en Marc
Brinkhuis.
Samen met het jeugd- en jongerenkoor Youngest Voices XL onder
leiding van Rob van den Berg gaat
men er een mooie viering van
maken.
Voor de kleine kinderen: 'Rondom
de stal'
Op dinsdag 25 december wordt om
11.30 uur het kerstverhaal bij de
kerststal verteld. Iedereen is van
harte welkom. Het is rond 12.00
uur afgelopen.

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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KªªOYHHONZLVSOH]LHU
ZHQVWX
3UHWWLJH.HUVWGDJHQ
HHQVPDNHOLMN
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Nu kopen is prijs

Oude

Vlammende

Topkwaliteit keuken incl. 7 apparaten
Oudejaarsknaller die z’n weerga niet kent!
Naar keuze modern
greeploos hoogglans lak of modern
landelijk kaderfront.
Incl. massief
Qualitec werkblad
en smetplint!

Design badkamer
Elders

4750,-

rsPrijs!

udejaa

ende O

2995,-

Vlamm

Vl

.995,Elders 14
rsPrijs!
udejaa
O
e
d
ammen

Vl

6995,-

Keuken

Inclusief alle luxe en comfort van onderstaande apparaten

+

+

+

+

Combi-oven/mag- Inductiekookplaat 90 cm schouw Koeler A+
Hetelucht
stoomoven netron adv.pr. 1349,- 80cm, Adv.pr. 1599,- Adv.pr. v.a. 930,- adv.prijs 750,adv.pr. 1470,-

ken

ndline keu

Budget Tre

Vl

DEMO
Topmerk Stoves
fornuis 90 cm. Nieuw model!
3 ovens en
5-pits
inductie
zwart/
oudwit.

rsPrijs!

,- nu
Van 3550
rsPrijs!
Oudejaa
mmende

Vla

2275,-

Keramisch
parket
Nieuw keramisch
parket in unieke
lengte van 150cm.
30cm breed, in
natuur en dubbel
gerookt

Woonvloer

rsPrijs!

Oudejaa
mmende

35,-

Vla

p/m2

Incl. fornuis pluspakket t.w.v. €75,-

Duravit toilet

p/m2
p/m2

V-antastic

29.95

Bestel nu al je vuurwerk op

32 schots waaierkomeet
met gekleurde bouquetten
en flinke finaleknallen.
Q
Q
Q
Q

Tijd: 40 sec
Hoogte: 20-25 m
Aantal schoten: 32
Breedte-effect: 20-25 m

482 GRAM
Geldig t/m zaterdag 30 december 2017

#BUINFO .PMFOTUSBBU

Tafel model X in staal

DEMO

ACTIE

3-in-1 kokend water

Woonvloer

rsPrijs!

udejaa

ende O

Vlamm

29,

50

p/m2

DEMO

750,-

rsPrijs!

595,-

all
e

,Van 1299
rijs!
dejaarsP
ende Ou

Vlamm

Tegel 75x75cm in betonlook,
leverbaar in 3 kleuren.
Gripvast en project-kwaliteit.

dejaa
ende Ou

Vlamm

Het mooiste vuurwerk
koop je bij Welkoop

39.95

DEMO

Toilet Starck Me
Randloos. Complete
set: Normaal 1053,Nu incl. automatisch
cleaningsysteem.

8LWYDDUWYHU]RUJLQJ

NU VOOR

+

Topmerk! Complete wellness badkamer inclusief vrijstaand
design bad, douche, badmeubel, toilet, etc.

inductiekookplaat! 80 cm breed 6 cm dik walnoot-kleurig mat blad kraan
• Sunshower demo • Oudejaarsmarkt:
250x100cm.
o.a. Jemako producten • Noviteiten
• Kinderactiviteiten • Product introducties
l 1620,-!
• Kookworkshops • Culinaire hoogstandNormaa
rijs!
99,-!
dejaarsP
Elders 12
rijs!
ende Ou
dejaarsP
Vlamm
jes • Volop Presentaties & demonstraties
ende Ou
Vlamm
1250,stoel met
o.a. Wifi gestuurde apparatuur
N O V I T E I T 1995,- Bijpassende
walnoot poten. Van 199,- nu 160,en goed getest!

udejaa

1564,-

badkamer

Tegen meerprijs ook in hout leverbaar

Kookworkshop
Vaatwasser A+AA Boiler +
3-in-1 kokend t.w.v. 70,- van
adv.prijs 880,water kraan onze huiskok
Adv.pr. 1030,-

Afzuiging ín de

ns
wit hooggla en
ld
Greeploos
als opgeste
compleet zo en.
rat
incl. 3 appa

de O
ammen

+

30 x 150 cm

+

A BEAUTIFUL USE OF SPACE
BY PAUL ROESCHER

+

Gaat u voor landelijk modern / of voor modern greeploos?

75x75 cm

v

BathmenseKrant | pagina 7

Paul Roescher Lager in prijs dan waar ook!

verhoging van 2019 ontlopen!

jaarsacties!
Gashaard 1m breed vuur

Elders

3395,-

Actie: met 10 jaar gasloos garantie!

ijs!
ejaarsPr

de Oud

1995,-

lammen

Topkwaliteit PVC vloer

Schuifdeursysteem

Mooie vaste vloer,
uiterst slijtvast voor
intensief gebruik!

Tot 160 cm breed.
Vl

Inclusief:
+ Inmeten
+ Egaline
+ Primer
+ Egaliseren
+ Primer aanbrengen
+ Leggen

Incl. ultraslimme
afstandsbediening.

haard
ENS
KEUKLF
HA D
L
E
GRTING!!

50%

+

Elders

66,-

!
aarsPrijs

ej
de Oud

43,95
en

Vlamm

*

p/m2

PKaO
GRATIS
pri
u
jze
3-DEL. KOFFER
SET
n e l Ro
e
nb
van
ed sche
coll
en
GGRRATIS
k r
ega
’s aa sels schi
R
LGEPLE ATIS
E
et G
S
n
AS IS
f
W
l
LADATTSV!
T
a
rden
ARRAT
VAG
T!
A
SEUT G R
E
N
D
E
N
A
AT IS M O N
CPAN

rsPrijs!
Oudejaa

Badkamer
3328,- -/- 10%

1497,-

de
ammen

(bij ons zijn de
prijzen wél incl. btw)

Keuken
incl. 7 apparaten

Gashaard
2100,- -/- 5%
30 m2 PVC vloer
1388,- -/- 5%

+

*afhankelijk van
ondergrond en
pakinhoud.
Minimaal 30 m2.

vloer

Schuifdeursysteem
1665,- -/- 10%

6995,2995,1995,1318,1497,-

Koffie, gebak, thee,
hapje! En een
leuke attentie voor
iedereen.

= 14.800,-

schuifdeur

N- BAD !
KEU KE
GROTE ARDEN- SHOW
EN HA

Alles bij elkaar!

22+27c.
+
1
2
+
e r
20 29+312d
1.00 uu
+
nd tot
8
vo
a
2
p
o
o
+20+27+28 dec. k

Wij danken u voor uw klandizie en het in ons gestelde
vertrouwen. Directie en personeel wenst u goede
Kerstdagen en een voorspoedig 2019.

www.paulroescher.nl

In Rijssen en Apeldoorn vindt u het Roescher TotaalConcept: 17.500 m2 woonplezier!

TAG E

OR!T!ING nachts
S40H%OKW
’s

Aangepaste
openingstijden:
• don 20 dec. 9-21 uur
• vr 21 dec. 9-18 uur
• za 22 dec. 9-16.30 uur
• 24+25+26 dec. gesloten
• don 27 dec. 9-21 uur

voordelig

er

• vr 28 dec. 9-21 uur
• za 29 dec. 9-16.30 uur
• ma 31 dec. 9-16 uur
• Nieuwjaarsdag gesloten

ing!
nbetal
ie!
Geen aa
garant
e-prijs
Laagst

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

Zon/feest dagen gesloten. COMBI-VOORDEEL

•

V L O E R

IS NIET VAN TOEPASSING OP

•

H A A R D

BUDGET-ASSORTIMENT / ACTIES.

Met Megastores in: Rijssen: (7463 PH) Plaagslagen 2, (0548) 540 340
Apeldoorn: (7317 AN) Vlijtseweg 196, (055) 360 1747

Stille Nacht

Welkoop Bathmen
specialist in verkoop van vuurwerk
BATHMEN - Welkoop Bathmen daar hebben ze verstand van vuurwerk. De vuurwerkverkopers geven
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. Daarnaast verkoopt Welkoop Bathmen onder andere het zeer
veilige Pyromould® vuurwerk. De voorverkoop is inmiddels begonnen en loopt tot en met 31 december 2018. Zondag 30 december wordt er landelijk geen vuurwerk verkocht. Bestellen kan in de
winkels én online.
te wachten tijdens de drie verkoopdagen.
Voorkom ongelukken: veilig en betrouwbaar
Professionele pakketten voor ieder budget
vuurwerk
De complete vuurwerkpakketten zijn terug. Deze
Met Pyromould® in het assortiment biedt Welkoop
veilig en betrouwbaar vuurwerk. Pyromould® heeft staan garant voor spectaculaire shows. De vuurwerkspecialisten van Welkoop hebben pakketten
een gepatenteerde volledig machinale productie.
samengesteld voor ieder budget. Vertrouwd, veilig
De effecten van het vuurwerk zijn daarom altijd
en makkelijk.
hetzelfde. En omdat het zwaar en stabiel is, is omVuurwerk vast vooruit bestellen zodat je het alleen
vallen vrijwel onmogelijk. Pyromould® is ook nog
eens milieuvriendelijk, het wordt gemaakt van 100% nog maar op hoeft te halen bij Welkoop Bathmen
tijdens één van de vrije verkoopdagen kan op www.
gerecyclede materialen.
goedvuurwerk.nl.
Verkoopdagen vuurwerk: vrijdag 28 december, zaterKindervuurwerk
dag 29 december en maandag 31 december.
Dit jaar bij de Welkoop in Bathmen veel nieuwe
kindervuurwerk artikelen die u versteld zult staan.
Welkoop Bathmen
Nieuwe zijn het Lichtzwaard, grondbloemen box,
Molenstraat 2
knalballen box, Oud en nieuw countdown en een
7437AH Bathmen
fontein verkleed als een fles champagne. Deze artikelen kunt u nu al kopen, zodat u straks niet hoeft Tel: 0570-541541

Kerstavond, een avond die anders is dan anders.
Het is net of ik wat verwacht.
Een Engel of een blijde boodschap; alleen de regen tikt
tegen de ramen.
Een koor op tv zingt: Komt allen tesamen.
Ik ga pannenkoeken eten, omdat ik door traditie ben omgeven.
Ik hoop bij de nachtdienst 'iets anders' te beleven.
Het eeuwenoude kerstverhaal blijft mooi om te horen.
Over dat bijzondere kind dat in een stal werd geboren.
Als ik de kerk verlaat, kijk ik zonder dat iemand het ziet
naar het grote heelal, of er een straal langs de hemel schiet.
Waar moet ik met zoeken beginnen?
Ik ga naar huis, kruip diep in mijn jas en loop naar binnen.

$OLHYDQGH3RWKDDU

Darttoernooi Okkenbroek
OKKENBROEK - Traditiegetrouw wordt op 26 december, Tweede
Kerstdag, het jaarlijkse darttoernooi gehouden. En dan gaat het
om de Wildkampemmertrofee.
Iedere dartliefhebber is van harte welkom; men hoeft zich van tevoren niet aan te melden, maar kan gewoon binnen lopen. Het toernooi
begint om 19.00 uur in Ons Centrum.
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OCCASIONS VAN DE BATHMENSE
gespecialiseerd in PEUGEOT en CITROËN

KIJK OP ONZE SITE VOOR SCHERPE AANBIEDINGEN

WWW.PCADEALERSTEGEMAN.NL

(30&/068&
PEUGEOT 107 1.0 12V XS, 30mei-08, ROOD, 85000 KM 4.350

PEUGEOT 306 CABRIO, NW.KAP
2.0 16V autom., 1-jul-99, ROOD
MET., 137509 KM
4.950

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

Volkswagen Caddy Life 1.2 Tsi
Airco / Achterklep / Incl 6 maand BOVAG
garantie.
11-2013 € 12.445,-

PEUGEOT 207 RC 3DRS 1.6
TURBO 225 PK, 9-jun-07, GRIJS
6.150
MET, 145094 KM

PEUGEOT 207 SW 1.6 VTI XS
AUTOMAAT LEER, 20-jan-09,
GRIJS MET, 118737 KM 6.850

MINI CLUBMAN 1.6 TURBO
165 PK, 22-jan-10, BRUIN MET,
13.350
138000 KM

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

Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 Tsi
110pk Highline Join facelift / Navigatie /
Pdc v + a / Adaptieve cruise / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
03-2018 € 24.445,-

Dit is slechts een klein deel uit onze voorraad. Ca. 100 occasions vindt u op

GROENOUWE.NL

PEUGEOT EXPERT 227 1.6 HDI
L1H1, 27-jun-13, WIT,
9.950 EXCL.
41730 KM

APK
,ŽůƚĞƌǁĞŐϭϮϴͮϳϰϯϰW>ĞƩĞůĞ
Telefoon (0570) 54 12 62

SLECHTS

€ 19,-

info@autobedrijfstegeman.nl
www.autobedrijfstegeman.nl

Garage Leijenaar

Bathmen

Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 Tsi
110pk Highline Join / 1.187 km / Navi
/ Adap.cruise / Stoelverw. / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
07-2018 € 25.445,-

2x Volkswagen Polo 1.0 Comfortline
PDC v+a / Cruise / Incl 6 maand BOVAG
garantie.
03-2018 € 17.345,-

Volkswagen Polo 1.4-16V Comfortline /
Navi / 16 Inch / Cruise

Volkswagen Touran 1.2 Tsi R-Line Highline 7p / 23.335km / Glazen dak / Navi / Incl
6 maand BOVAG garantie.
08-2016 € 26.445,-

10-2009 € 6.445,-

30%#)!,)34ȩ).ȩ6%2(552ȩ%.ȩȩ/.$%2(/5$
6!.ȩ#!-0%23

-%2+ȩ/.!&(!.+%,)*+ !54/"%$2)*&
'ORSSELSEWEGȩȩȩ\ȩȩȩ"%ȩ"ATHMENȩȩȩ\ȩȩȩTELȩ ȩȩȩ
XXUVWDQNVWDWLRQ

| Tel. 0570 54 12 24
Koekendijk 8 | 7437 CK Bathmen
67000 km
71000 km
49000 km
43000 km
46000 km
24000 km
23000 km
28000 km
16000 km
21000 km
32000 km
Limited
90
TCE
IV
Clio
lt
Renau
23000 km
Limited
90
TCE
IV
Clio
lt
Renau
26000 km
Limited
90
TCE
IV
Clio
lt
Renau
26000 km
Limited
90
TCE
IV
Clio
lt
Renau
25000 km
Day
Renault Clio IV TCE 90 Night en
23000 km
Renault Clio IV TCE 90 Zen
16.700 km
Renault Clio IV TCE 90 Zen
97.000 km
Renault Captur TCE 90 Dynamique
62.000 km
Renault Captur TCE 90 Dynamique
63.000 km
Renault Captur TCE 90 Dynamique
31000 km
Renault Captur TCE 90 Intens
28000 km
Zen
Renault Megane IV Estate TCE 130
130 Collection 26.000 km
Renault Grand Scenic IV 7p TCE
130 Collection 30.000 km
Renault Grand Scenic IV 7p TCE
39.000 km
EDC Zen
Renault Grand Scenic IV DCI 110
150 km
Renault Kadjar (nieuw) DCI 110 Intens
129000 km
Renault Kangoo Express Generique
27000 km
Peugeot 308 1.6 Vti AUT. Active

tion
Renault Twingo II 1.2 16V Collec
ique
Renault Twingo II 1.2 16V Dynam
Renault Clio IV Estate DCI 90 Zen
Renault Clio IV Estate DCI 90 Zen
Renault Clio IV Estate DCI 90 Zen
Renault Clio IV Estate TCE 90 Limited
Renault Clio IV Estate TCE 90 Limited
Renault Clio IV Estate TCE 90 Zen
Renault Clio IV Estate TCE 90 Limited
Renault Clio IV Estate TCE 90 Limited

02/2013
03/2011
06/2017
06/2017
06/2017
06/2017
09/2017
06/2017
05/2018
04/2018
09/2017
09/2017
09/2017
09/2017
10/2015
10/2017
10/2016
07/2013
10/2015
10/2015
06/2017
06/2017
11/2017
11/2017
03/2017
06/2018
07/2016
03/2013

5.750,€
4.750,€
€ 15.950,€ 15.950,€ 15.950,€ 15.250,€ 15.250,€ 14.950,€ 17.750,€ 17.750,€ 14.450,€ 14.450,€ 14.450,€ 14.450,€ 12.450,€ 14.750,€ 13.950,€ 11.650,€ 15.450,€ 15.750,€ 18.950,€ 21.950,€ 27.750,€ 27.750,€ 23.450,€ 29.950,7.950,- excl.
€
€ 13.250,-

www.garageleijenaar.nl
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E BOVAG BEDRIJVEN
AUDI A1 SPORTBACK 1.0 TFSI DESIGN
2015 | 48.817 km | benzine
€ 16.700,-

CITROEN C3 PICASSO 1.2 PURETECH 110
2015 | 64.257 km | benzine
€ 14.700,-

Seniorenmiddag, woensdag 9 januari 2019

Linquenda theatershow
'Terug naar vroeger'
MINI COUNTRYMAN 1.6 CHILI EDITION
2012 | 126.319 km | benzine
€ 13.850,-

PEUGEOT 108 PREMIËRE CABRIOTOP 1.0
2014 | 46.254 km | benzine
€ 8.700,-

SEAT MII 1.0 BLACK&WHITE SPORT
2015 | 41.084 km | benzine
€ 7.600,-

SUZUKI SX4 1.6 EXCLUSIVE
2006 | 89.112 km | benzine

VW GOLF 1.6 TDI BLUEMOTION HIGHLINE
2013 | 131.639 km | diesel
€ 11.900,-

€ 6.200,-

VOLVO V40 T2 R-DESIGN LEER/NAVI
2014 | 47.454 km | benzine
€ 20.700,-

AUTO VAN DE WEEK

BATHMEN - In deze theatershow
vertelt Paul van Kuiken (entertainer) over de gezelligheid van
thuis en andere herinneringen
uit de jaren 1950 - 1960. Er
werd toen bij Paul thuis gewalst
tussen de schuifdeuren met
glas-in-lood ramen.
Ook de muziek van destijds komt

langs, waar onder een Franse
chanson, live gezongen door
Froukje Koelewijn (dans, zang en
techniek).
Uiteraard mag er deze middag ook
gedanst worden.
Seniorenmiddag, Cultuurhuus
Braakhekke, woensdag 9 januari,
14.00 uur.

Minicursus tuinvogels herkennen
BATHMEN - KNNV
Afdeling Deventer
verzorgt samen met
Vogelwerkgroep de
IJsselstreek op 5
januari een minicursus 'Tuinvogels
herkennen'. Leer in
één dag in theorie en
praktijk hoe je tuinvogels
kan herkennen en hoe je meer
vogels in jouw tuin krijgt.
Welke vogels zie je in jouw tuin?
Het verschil tussen de mus en
de merel ken je misschien wel.
Maar wat is het verschil tussen de
pimpelmees en de koolmees? Of
zit er een ringmus of huismus op
de voedertafel? In samenwerking
met Jaarrond Tuintelling geeft de
KNNV afdeling Deventer samen met
vogelwerkgroep de IJsselstreek een
minicursus tuinvogels herkennen.

Na deze minicursus kan je
succesvol meedoen met
de Nationale Tuinvogeltelling in het
weekend van 25, 26
en 27 januari 2019.
De cursusdag is op
zaterdag 5 januari 2019
van 11.00 uur tot ongeveer
15.00 uur.
’s Morgens is het theoriegedeelte
en aansluitend is in de directe
omgeving de tuinvogelexcursie. De
cursus wordt gegeven door Gerjan
Ananias.
Het adres is: Deventerweg 8, 7437
BJ Bathmen. De kosten zijn € 2,00
voor koffie en thee. Neem zelf een
lunchpakket mee. Informatie en
opgave via gerjanananias@hotmail.com of secretaris@deventer.
knnv.nl
• Foto: Zanglijster.

Oud ijzeractie Open Jongeren
Werk Lochem

Renault Captur TCE 90 Dynamique
07/2013, 97.000 km.

nu voor € 11.650,-

Garage Leijenaar
Bathmen
Koekendijk 8 | 7437 CK Bathmen | Tel. 0570 54 12 24

LAREN-LOCHEM - Open Jongeren Werk Lochem houdt elk jaar een
oud ijzeractie. Ook dit jaar komen ze oud ijzer ophalen in het
buitengebied van Laren en Lochem.
Op zaterdag 12 januari 2019 is het buitengebied van Laren aan de
beurt. De verzamelplaats is dit jaar bij A-Top Recycling aan de Levenkamp 5 in Laren.
Op zaterdag 19 januari 2019 komen ze in het buitengebied van Lochem het oud ijzer ophalen. Het oud ijzer in Lochem wordt verzameld
bij Hoftijzer aan de Lindeboomsweg 5 in Lochem.
Woont u binnen de bebouwde kom, dan kunt u het oud ijzer komen
brengen bij de verzamelplaats.
Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel en er gaat ook
wat naar de OJWL, die met het geld verschillende evenementen gaat
organiseren.
Op beide dagen zullen ze om 8.30 uur beginnen en eindigen ze rond
18.00 uur.
Ze nemen géén autobanden, koelkasten, diepvrieskisten en gasflessen
mee.
Als u grote voorwerpen hebt of u wilt er zeker van zijn dat ze het
ijzer komen ophalen, kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen:
Voor Laren: Ton Lammertink, tel. 06-28099291, e-mail: lammertink95@gmail.com
Voor Lochem: Sander Wissink, tel. 06-41845965, e-mail: sander1wissink@hotmail.com
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Stichting Klimbimbeurzen
steunt jeugd van Bathmen
BATHMEN - Stichting Klimbimbeurzen
heeft maandagavond 10 december de
opbrengst van het afgelopen jaar verdeeld over initiatieven in Bathmen ten
behoeve van de jeugd tot 18 jaar.
•
•
•

•

)LMQH)HHVWGDJHQ
5HVWDXUDQW
/RR
%HWWLQNGLMN5$/RR
L
DZZZUHVWDXUDQWORRQO

Buurt Bergakker: voor het opknappen
van de speeltuin € 750,00.
Sinterklaascommissie: voor de intocht
€ 500,00.
Buurtvereniging Vegerinkskamp: voor
het opknappen van de speeltuin €
750,00
Oranjecommissie: voor de voorstel-

)ííįŊæĤıįAį
)íí
ŊæĤı A
7ğııÃ´į(ğĤıP´æį
7ğııÃ´ (ğĤıP´æ
æ æ
æįæį
ŉííğĤĉíÃ´įĻřāê
ŉííğĤĉíÃ´ Ļřāê

sĞƌďůŝũĨŵĞƚŽǀĞƌŶĂĐŚƚŝŶŐ
ǀŽŽƌϭϱƚŽƚϰϱƉĞƌƐŽŶĞŶ͊

:LMZHQVHQXSUHWWLJHIHHVWGDJHQ
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tŝũŚĞƚĞŶƵŐƌĂĂŐǁĞůŬŽŵ
tŝŵĞŶZŝĂ^ĐŚŽůƚŚŽĨ
ǁǁǁ͘ǀŝůůĂƐĐŚŽŽůƚŚŽĨĨ͘Ŷů
ϬϱϳϯͲϮϮϭϯϮϲ
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6(%DWKPHQ
7HO
ZZZGHSRWKDDUQO

•

lingen voor de groepen 1 en 2 op
Koningsdag € 500,00.
Tennisclub Bathmen: voor de aanschaf
van T-shirts € 250,00.

Mocht jouw vereniging of stichting ook iets
voor de jeugd van Bathmen organiseren
en kunnen jullie ook wel een financiële
bijdrage gebruiken? Doe dan een goed
onderbouwde aanvraag bij de Stichting
Klimbimbeurzen vóór 1 november 2019 bij
de secretaris van de Stichting Klimbimbeurzen, p/a Alferinklaan 43, 7437 DD Bathmen
of via email: klimbimbeurzen@live.nl
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Welbeschouwd: gedachtesprongen

Met de beste wensen

gelijk, maar met de verplichting nog zeven jaar na
te dienen.
Ik had twintig verschillende kinderbijbels verzameld.
De oudste uit 1949, de jongste uit 1985. Vervolgens
is het dan een fluitje van een cent om in kaart te
brengen hoe dat verhaal in die twintig uitvoeringen
vorm krijgt. Het betreffende fragment uit de Heilige
Schrift is op dit punt glashelder (Genesis 29). Maar
in mijn twintig na-vertellingen in die kinderbijbels
trof ik werkelijk álle denkbare varianten. Dat toont
hier onweerlegbaar aan hoe allerlei bijkomende
opvattingen, ‘belangen’, kunnen meespelen, zelfs
bij het simpel herschrijven of hervertellen van zo’n
geschiedenis. Die verschillen ontstaan niet zomaar.
Mijn tweede punt betrof vaak het hekelen van al te
gemakkelijke redeneringen en conclusies. Ook hierbij
een voorbeeld. Ik las eens het verhaal van een
professor die tijdens een college een kikvors op zijn
lessenaar zet en roept: "Spring!" Nadat het dier een
enorme sprong heeft gemaakt, trekt de prof de twee
achterpoten uit, zet het beestje weer op de lessenaar
en roept opnieuw: "Spring!" Het arme dier blijft nu
doodstil zitten, waarop de hooggeleerde zegt: "Dames en heren, ik heb zo-even aangetoond dat mijn
theorie juist is. Als je een kikker zijn achterpoten
uittrekt, wordt hij doof!"
Boven schreef ik al in ieder geval voorlopig te
stoppen met deze columns. Onder andere, om niet
in herhaling te vallen. Ik heb mijn onderwerpen
wel zo’n beetje gehad. En, er is weinig echt nieuws
onder de zon.
Met een glimlach en een welgemeende eindejaargroet!

Dit stukje had afgelopen augustus moeten verschijnen. Als twaalfde en daarmee afsluitende column in
deze reeks. Door allerlei omstandigheden kwam het
er maar niet van. Desondanks nu toch een poging
tot een nette afsluiting. Niet alleen voor deze reeks
‘Gedachtesprongen’, maar waarschijnlijk voor langer.
Ik begon deze columns in 2011. Wat wilde ik er mee?
In ieder geval meedoen in het publieke debat over
zaken die ook vooral Bathmen raakten. Terugkijkend
ging het mij vaak om twee dingen.
Ten eerste: signaleren hoe overtuigingen, belangen,
ideologieën dat debat kunnen kleuren, los van de
daaronder liggende feitelijkheden. Een simpel voorbeeld van wat ik bedoel. Alweer jaren geleden deed
ik een onderzoekje naar het Bijbelverhaal over Jacob
en Rachel zoals kinderen dat te horen krijgen. Dat
verhaal gaat als volgt:
Jacob heeft zijn broer Ezau beduveld en vlucht
voor diens wraak naar oom Laban. Daar wordt hij
verliefd op de mooie dochter Rachel en mag met
haar trouwen als hij eerst zeven jaar voor oom Laban
werkt. Dan is het zo ver en kan Jacob zijn Rachel
meenemen naar zijn tent. Helaas, na de ontsluiering blijkt dat zijn bruid niet Rachel is, maar haar
oudere, en lelijker zus Lea. Boos haalt hij verhaal
bij oom Laban, die hem ten slotte alsnog Rachel
belooft. Maar, dan moet hij wel nóg eens zeven jaar
voor hem werken.
Kernvraag voor mij was: wanneer mocht Jacob nu
eindelijk met die Rachel de tent in duiken? Was dat
pas zeven jaar na zijn huwelijk met Lea, of eigenlijk Piet van der Klis.

Derde editie Battumse Kwis!
BATHMEN – Het kwisboek is
gedrukt en alle verdere voorbereidingen zijn afgerond. Kortom:
de organisatie van de Battumse
Kwis is klaar voor de ontvangst
van de 113 teamcaptains op 28
december in het Cultuurhuus
Braakhekke. Om 19.00 uur
zullen de kwisboeken worden
uitgereikt.
Ook deze derde editie van De Battumse Kwis is het Kwisboekteam er
weer in geslaagd om een kwisboek
samen te stellen die garant staat
voor veel hoofdbrekens, stress,

De kwis-organisatie wenst alle
maar bovenal veel plezier! Het zal
teams een vooral gezellige avond
weer druk worden in de Battumse
toe met veel plezier en succes!
straten die avond.
Evenals vorig jaar zal de prijsuitreiking plaatsvinden in Boode. Op 11
januari zal de winnaar van de Battumse Kwis 2018 in een gezellige
ambiance bekend worden gemaakt.
Deze feestelijke avond begint om
19.30 uur. Voor diegenen die deze
avond niet aanwezig kunnen zijn
zal en toch op de hoogte willen
blijven is er een live-stream op de
Facebookpagina van de Battumse
Kwis.
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kijk voor deze acties en kwaliteiten op onze website
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opruiming!
op veel NL Label
gordijnen

Schoolstraat 10
Bathmen

0570 54 16 80
▸ bronsvoord.nl

[INGEZONDEN MEDEDELING]

Oudejaarsbrocante in Loo-Bathmen
LOO-BATHMEN - Vele jaren was
er geregeld een brocanteverkoop aan de Diepenmarsweg
4. Door omstandigheden kwam
aan die traditie een einde.

marsweg. Van 10.00 tot 15 00 uur
bent u hartelijk welkom om met
de mooiste brocantespulletjes
naar huis te gaan. Kastjes, vazen
en prachtig serviesgoed, maar
ook een grote tincollectie liggen
Nu, met de aanstaande verhuizing op u te wachten. Om de kou hoeft
van de familie Noordkamp, wordt u niet weg te blijven, want de
er nog éénmaal een grote verkoop gehele markt is overdekt. Kortom
gezellig even snuffelen en geniegehouden. Op zaterdag 29 en
zondag 30 december zal het weer ten van de winterse omgeving in
Loo-Bathmen.
gezellig worden aan de Diepen-

Vijftig jaar Langenberger Muzikanten

BATHMEN - In 2019 bestaat de
kapel de Langenberger Muzikanten 50 jaar! Dit zullen zij
door het gehele jaar met diverse
optredens met u gaan vieren.
Te beginnen met het nieuwjaarsconcert op zondag 6 januari. Onder

leiding van Hans Dijsselhof zullen
de Langenberger Muzikanten het
nieuwe jaar inluiden met een
aantal mooie en nieuwe muziekstukken. Na de pauze zal Larenka,
voorheen Loarns Plezeer, onder
leiding van Gertie Braakman hun

programma ten gehore brengen om
vervolgens gezamenlijk het eerste
concert van het jaar af te sluiten.
De zaal is geopend vanaf 10.30 uur
en de entree is vrij. Een vrije gift
in de welbekende koffiepotten is
natuurlijk van harte welkom.
Tot slot. Noteert u vast in uw
agenda: zondagmiddag 26 mei
50-jarig Jubileumconcert!
De Langenberger Muzikanten zien u
graag op 6 januari om 11.00 uur bij
Cultuurhuus Braakhekke.
Voor meer informatie over het
concert en/of de Langenberger
Muzikanten kunt u terecht bij
manager Leonie Burink-Stegink via
kapel@orpheus-bathmen.nl
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Adres:

Joppelaan 81
7215 AD Joppe

Contact:

Tel:. 0575 49 43 08
info@depoortejoppe.nl
www.depoortejoppe.nl
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GEDIPLOMEERD TRIMSTER
BEKEND MET ALLE RASSEN

PETRA KALFSTERMAN - DAVIDS
BRAAKHEKKEWEG 7
7217 SJ HARFSEN
TEL. 0573-431770
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Geslaagde kerstmarkt in Loo

BATHMEN - ‘Houd het simpel
en luister naar je bewoners en
medewerkers’. Met deze filosofie is ’t Dijkhuis een landelijk
voorbeeld geworden. Een huis
dat gehoord wordt door politiek
Den Haag, andere huizen inspireert en dat meepraat over de
toekomst van de zorg in Nederland. Ik ben daar als directeur
natuurlijk heel erg trots op. En
het is eigenlijk heel simpel:
vraag je dagelijks af wat een
bewoner nodig heeft om fijn te
wonen en zich goed te voelen
en handel daar naar. En als je
het niet weet, dan vraag je het
de bewoner gewoon en ondersteun je de medewerker.

bij de bewoner en dichtbij de
medewerker. Zij komen er samen
wel uit. Dat zien wij dagelijks in
’t Dijkhuis. Als een medewerker
hoort dat een bewoner graag weer
eens zelf wil koken met verse
ingrediënten, dan regelen we dat.
We hebben nu zelfs een aantal
kookclubs die een keer per twee
weken onder begeleiding van een
vrijwilliger een lekkere maaltijd
maken. Hoe mooi is dat? Op deze
manier wordt het werk in de zorg
ook veel leuker. Dat bleek deze
week wel: onze medewerkers gaven ons gemiddeld een 8,7 in het
laatste Effectory-onderzoek naar
werken in 't Dijkhuis!

Midden in de
Bathmense samenleving
Niet alleen is het belangrijk om
de zorg dichtbij de bewoner en
de medewerker te houden, maar
ook dichtbij het dorp of de stad
waarin je als huis gevestigd
bent. ’t Dijkhuis is een deel van
Bathmen en Bathmen is een deel
van ’t Dijkhuis. Waar dat kan,
organiseren we samen met de
gemeenschap activiteiten. Een
goed voorbeeld is de kerstmarkt
van vorige week. Samen met de
lokale winkeliers organiseerden
we een gezellige kerstmarkt
voor bewoners, medewerkers en
vrijwilligers. Je voelt op zo’n
moment de saamhorigheid. Dit
gevoel koesteren we met z’n allen, samen maken we van ’t Dijkhuis een fijne plaats om te wonen
en te werken. En dat doen we
ook in het nieuwe jaar. Ik wens
Dichtbij bewoner en medewerker iedereen fijne feestdagen en een
We hebben de Tweede Kamerleden mooi 2019. (Foto: Robin Britstra
Fotografie.)
op het hart gedrukt dat je het
organiseren van de zorg zo simpel
Jackie van Beek, directeur.
mogelijk moet houden. DichtVerhaal van 't Dijkhuis
naar politiek Den Haag
Vanochtend mocht ik ons verhaal
samen met mijn collega Annemarie Toorneman vertellen aan een
aantal Tweede Kamerleden. Het
liefst had ik ook de bewoners,
mantelzorgers en medewerkers
meegenomen, zodat zij zelf kunnen vertellen wat zij verwachten
van wonen in een verpleeg- en
verzorgingshuis. En hoe het
als medewerker is om dagelijks
samen met bewoners het wonen
en de zorg zo te organiseren dat
iedereen zich daar prettig bij
voelt. Maar dat gaat helaas niet.
We kunnen het onze bewoners
niet aandoen om op donderdagochtend om 8.00 uur in Den Haag
te zijn. Dus hebben Annemarie en
ik de honneurs waargenomen.

Kerstavond 24 december: sfeervolle
kinderkerstdienst in Okkenbroek!
OKKENBROEK - Hoe mooi is het
wanneer je als kind ’s avonds
in ’t donker mee mag naar het
kerstfeest in de kerk? Het kleine
Okkenbroekse dorpskerkje is van
buiten prachtig verlicht en binnen staat een grote kerstboom
waar je als kind erg van onder de
indruk raakt! Alles is mooi versierd en er heerst een heerlijke
sfeer!
De kinderen uit Okkenbroek zijn
al een poosje bezig om de kinder-

LOO - Vorige week zondag werd
de kerstmarkt in Loo gehouden rond de Looschool. Het was
er weer heel gezellig met veel
koopwaar. Boerendansgroep het
Battumse Venne was ook present

met een kraam en daar hadden
ze een raadspelletje: hoeveel
dennenappels zitten er in de
glazen pot?
Er waren 64 mensen die daar wel
een gokje voor durfden te wagen

en uiteindelijk werd Henk Koot de
winnaar; hij had het juiste aantal
geraden: 217 stuks! De dansgroep
had overigens nog meer te bieden:
de kerststukjes en de zelfgemaakte
kniepertjes vonden gretig aftrek!

Originele verkeersborden in Loo
LOO - Soms moet je ’t heft maar
in eigen hand nemen en zo dacht
men in Loo daar ook over. Daar
zijn om één of andere reden de
verkeersdrempels weg gehaald
en dat is te merken ook!
Automobilisten scheuren er bij tijd
en wijle flink op los, zeker wanneer er op de A1 weer een file staat
en de weg door Loo als sluipweg
wordt gebruikt. Omdat er, ondanks
aandringen van aanwonenden, van
overheidswege maar geen maatregelen worden genomen om de
automobilist zich aan de maximale
snelheid van 30 km te laten houden, besloot een groepje inwoners
zelf maar iets te gaan doen. Zo
kwam de organisatie van buurtfeest
2018 Loo City op het idee om zelf
borden te maken om passanten op
de maximum snelheid te wijzen én
ze te bedanken dat ze zich aan de
regels hebben gehouden!

IN VERBAND MET
ONS 40 JARIG
HUWELIJK EN DE
FEESTDAGEN

20% KORTING

ZIJN WIJ GESLOTEN
VAN 22 T/M 27 DECEMBER

GELDIG OP VRIJDAG 28 EN
ZATERDAG 29 DECEMBER

OP ONZE GEHELE
COLLECTIE!*

kerstdienst voor te bereiden en
uiteindelijk mogen ze dan op kerstavond, ’s avonds om kwart voor
zeven, laten zien waar ze zo druk
mee zijn geweest. Het wordt een
kinderkerstfeest in de moderne tijd
maar met een vleugje nostalgie.
Alle kinderen zijn van harte welkom en natuurlijk ook hun familie!
Maar kom op tijd want vol is vol!
Na afloop kan iedereen nog even
kijken bij de mooie kerststal!

*Vraag naar de voorwaarden
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Wereldlichtjesdag Bathmen: een gevoel van verbondenheid
BATHMEN - Op de tweede zondag van december
worden wereldwijd kaarsen aangestoken ter
nagedachtenis aan alle overleden kinderen. In
Nederland gebeurde dit op meer dan 100 locaties
en Bathmen was er één van.
De organisatie hiervoor was in handen van uitvaartbegeleidster Henny Leemkuil. Zij ziet het troost
bieden en mensen verbinden als onderdeel van haar
taak.
De zaal in Cultuurhuus Braakhekke was sfeervol ver-

licht door heel veel lichtjes. Door het samen aansteken van kaarsjes en de verhalen van twee moeders,
die vlak na de geboorte afscheid moesten nemen
van hun baby, ontstond een gevoel van herkenning
en verbondenheid. Tijdens de zachte gitaarmuziek
konden hun woorden bezinken bij de aanwezigen.
Men was onder de indruk en geraakt. Alle reden voor
Henny om volgend jaar opnieuw deze bijeenkomst te
organiseren en nog meer mensen de mogelijkheid te
geven hun overleden kind op een bijzondere manier
te herdenken.

TIJD VOOR
WINTER
ONDERHOUD
AAN UW
MACHINE

Oliebollenactie SDG
HARFSEN / KRING VAN DORTH Buiten wordt het kouder, de dagen worden korter en op de
radio klinkt de Top 2000;
dat betekent dat de oliebollenactie van de supporters van muziekvereniging Soli Deo Gloria
er weer aankomt. De
supportersclub verkoopt op zaterdag 29
december op bestelling
overheerlijke oliebollen en appelbeignets van
Ambachtsbakker Kuiper.
Een traktatie tijdens Oud &
Nieuw!
De oliebollen en appelbeignets zijn
tot en met donderdag 27 december te
bestellen via www.sdgharfsen.nl of met behulp

van de papieren bestelformulieren
die kunnen worden ingeleverd bij
Spar en Hoeflo. De kosten zijn
€ 6,50 voor een zak van acht
oliebollen of vier appelbeignets.
Op zaterdag 29 december
komen de leden van SDG
persoonlijk in Harfsen /
Kring van Dorth langs de
deur om de bestellingen
te bezorgen. Het is ook
mogelijk om de bestelling die ochtend zelf af te
halen in Harfsen. Ook zo’n
zin in lekkere oliebollen en
appelbeignets van Ambachtsbakker Kuiper en draag je de muziekvereniging een warm hart toe? Plaats
dan uiterlijk 27 december je bestelling bij SDG!

Volop eindejaarsvoordeel bij Paul Roescher

,HGHUHHQGLHHHQWXLQKHHIWZHUNWPHWPDFKLQHV
GLHRQGHUKRXGEHKRHYHQ'DDUYRRU]LMQGHZLQWHU
PDDQGHQQDWXXUOLMNSHUIHFW%LM$OPDW/DUHQNXQW
XWHUHFKWYRRURQGHUKRXGHQHYHQWXHOHUHSDUDWLHV
DDQXZPDFKLQHV
meer informatie en/of online
aanmelden? bezoek onze website:
almatlaren.nl/winteronderhoud
Tel. 0573 44 80 88

•

tuinpark@almatlaren.nl

FIJNE
FEESTDAGEN
EN EEN
KLEURRIJK
NIEUWJAAR!

RIJSSEN - Van donderdag 27 t/m zaterdag 29 december en op maandag 31 december vindt bij Paul Roescher de jaarlijkse Oudejaarsbeurs plaats. Het veelbelovende programma bestaat naast scherpe
aanbiedingen ook uit leuke activiteiten, heerlijke proeverijen en
interactieve demonstraties en workshops.

Paul Roescher blaast het jaar 2018
feestelijk uit.

Ook een feest voor de kids
Ook voor kinderen is de Oudejaarsbeurs een groot feest! Van
scher: naast keukens en badkamers donderdag t/m zaterdag maken zij,
Buitenkans
kunt u bij Paul Roescher ook terecht onder professionele begeleiding, iets
De Oudejaarsbeurs is de laatste
lekkers in de keuken. Van cupcakes
voor een uitgebreid aanbod tegels,
buitenkans voor mensen die de
tot bladerdeeghapjes en van koekjes
vloeren, haarden, kasten en sinds
prijswijzigingen van 2019 willen
kort ook eethoeken. Met 17.500 m2 tot snoepspiezen: bij Paul Roescher
ontlopen. “Ook in onze bedrijfstak
showroom biedt het bedrijf, dat ook worden keukenprins(es)en geboren!
voeren leveranciers in 2019 prijsverhogingen door als gevolg van de een vestiging in Apeldoorn heeft,
Viert u het feest mee?
Europa’s grootste keuze onder één
economische groei. Daarom willen
De Oudejaarsbeurs van Paul Roedak.
we onze klanten graag helpen om
scher vindt plaats in de Megastore
hun woning nog te kunnen inrichaan de Plaagslagen 2 in Rijssen. De
Van alles te beleven
ten voor de prijzen van dit jaar”,
Megastore is iedere dag om 9.00
aldus de enthousiaste bedrijfsleider Maar de Oudejaarsbeurs is veel
uur geopend. Op 27 en 28 december
méér dan alleen geld besparen.
van het bedrijf aan de Plaagslagen
duurt de Oudejaarsbeurs tot 21.00
Van donderdag 27 t/m zaterdag
in Rijssen.
uur, zaterdag 29 december is Paul
29 december en op maandag 31
Roescher geopend tot 16.30 uur en
december is er bij Paul Roescher
Tot duizenden euro’s besparen
op 31 december wordt de Oudejaarsnamelijk van alles te beleven! Van
Dat voordeel loopt al snel in de
honderden of zelfs duizenden euro’s. spectaculaire shows en interactieve beurs om 16.00 uur afgesloten. Het
Dat heeft onder meer te maken met demo’s tot heerlijke proeverijen, live team van Paul Roescher heet u van
het brede assortiment van Paul Roe- pianomuziek en leuke aanbiedingen: harte welkom!

Like ons op facebook:
facebook.com/bathmensekrant
of volg ons op twitter:
@bathmensekrant

BK

BathmenseKrant

Vrijdag 28 december van 10.00 – 17.00 uur
Oerdijk 125, 7435 PJ Okkenbroek
Onder meer: handgereedschap, tuingereedschap,
elektrisch gereedschap (boormachines e.d.),
tuinmeubilair, sanitair, vaatwasser, wasmachine, enz, enz. enz.
Teveel om op te noemen!

fiehoek aanwezig!
Sla uw slag dit jaar nog!! Kof
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CLIËNTEN EN MEDEWERKERS VAN
’T DIJKHUIS WENSEN IEDEREEN

gezellige Kerstdagen
&
een geweldig Ļřāê@
Stichting Woon- Zorg- en Dienstencentrum ’t Dijkhuis
Gorsselseweg 2, 7437 BE Bathmen | 0570 541 644 | info@hetdijkhuis.nl
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Midwinterhoorn-puttenwandeling
LAREN - Een prachtige wandeling op zondag
6 januari 2019 om het nieuwe jaar sportief
mee te beginnen. Het is altijd genieten in
de bossen van Landgoed Verwolde, maar om
onderweg begeleid te worden met de tonen
van de midwinterhoorn maakt het helemaal
bijzonder.
Al voor de 21e keer wordt door Toeristenbelang
Laren deze midwinterhoorn-puttenwandeling
georganiseerd. De midwinterhoorn mag worden
geblazen vanaf de eerste zondag van de advent
tot Driekoningen. Volgens traditie wordt de wandeltocht gehouden op de eerste zondag van januari, mits dit binnen de advent periode valt. De
afgelopen twee keer was het daarom op de Tweede
Kerstdag, maar nu kan precies op de dag van het
'afbloazen', Driekoningen, op zondag 6 januari de
tocht uitgezet worden.
Tijdens de uitgezette wandelingen zullen op meerderde plekken midwinterhoornblazers te zien en
te horen zijn, in de bossen of op de boerenerven
bij de oude waterputten.
Er worden twee wandelingen uitgezet, van ca. 8
km en van ca.13 km. Er is onderweg gelegenheid
om verschillende verwarmende hapjes en drankjes
(glühwein, warme appelsap) te gebruiken.
Op boerderij Blankenberg, waar onderweg de
pauze is en erwtensoep, een broodje worst, chocomelk en koffie verkrijgbaar zijn, is een midwinterhoornbouwer aanwezig. Hij geeft interessante
uitleg over het traditionele instrument.
De wandelroutes starten bij manege St. Steffenrijders aan de Verwoldseweg 26, Laren.
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U kunt starten tussen 10.30 en 13:00 uur
Het gratis parkeerterrein wordt aangegeven.
De deelname is € 3,00 per persoon, kinderen t/m
12 jaar gratis.
De hond mag meewandelen maar moet wel aangelijnd zijn.
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Voor meer informatie:
D www.toeristenbelanglaren.nl
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Jongerenproject LouKA komt in actie!

LAREN - Op 9 december stond LouKA in Laren
op de jaarlijkse kerstfair bij Haneveld en in
Exel op de kerstmarkt. LouKA is een groep
meiden uit Laren en omstreken die in de zomer van 2019 de handen uit de mouwen gaat
steken in Sri Lanka door het doen van vrijwilligerswerk. De reis en alles wat daarbij komt
kijken, zoals het voeren van acties om geld in
te zamelen, regelen zij zelf.
In Laren stonden ze met een kunstkoe, die de
mensen mochten beschilderen voor een bijdrage.
Ze kregen veel enthousiaste reacties en de koe

werd voorzien van vrolijke bloemen door veelal
kinderen en een enkele volwassene. In het voorjaar van 2019 zal de koe geveild gaan worden en
de meiden van LouKA hopen daarmee een mooi
bedrag op te halen.
In Exel kon het publiek een foto in kerstsfeer
laten maken. De meeste mensen wilden geen foto
maken, maar vonden het wel erg leuk om het
verhaal en plannen te horen en steunden LouKA
middels een vrije gift.
Bij beide plekken konden mensen de meiden ook
steunen door een klusje op te schrijven op de
klusjeslijst. Later gaan zij bij deze mensen langs
om tegen een afgesproken bedrag hun klus uit te
voeren, zoals bijvoorbeeld de tuin doen of de auto
schoon maken.
Beide acties waren zeer geslaagd en leverden een
erg mooi bedrag op, waarmee zij een stapje dichter bij het realiseren van hun doel zijn gekomen:
iets doen voor een ander!
Wilt u meer informatie:
website: www.loukainactie.webnode.nl
mail: loukainactie.pr@gmail.com
Facebook: Louka inactie
Instagram: Loukainactie

Wintermiddag van de
Zonnebloem Bathmen
BATHMEN - De Zonnebloem Bathmen nodigt u uit voor een wintermiddag; dit in samenwerking met de regio Deventer. Deze komt i.p.v. de nieuwjaarsbijeenkomst. De wintermiddag
vindt plaats op zaterdag 2 februari 2019 in 't Hof van Colmschate, Holterweg 104, 7429 AH
Colmschate.
De middag wordt verzorgd door: de Juf, de Bakker en de Dominee. Dit populaire drietal komt met
een programma vol bekende, vrolijke en ontroerende (meezing)liedjes. Deze worden op een originele en grappige manier aan elkaar gepraat door: de lieve Juf, de gekke Bakker en de Dominee/
pianist. De middag begint om 14.00 uur en eindigt om 16.15 uur. De kosten voor deze middag zijn
€ 12,50.
Voor vervoer wordt gezorgd; vertrek om 13.15 uur bij 't Dijkhuis.
Voor koffie/thee met wat lekkers en een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Ook is er een verloting waarbij het nummer van uw toegangskaart het lotnummer is.
Opgave zo spoedig mogelijk want vol is vol; uiterlijk tot 5 januari 2019 bij: Hennie Vincent, tel.
654127; Dinie Nekkers, tel. 543153; Gerry Teunissen, tel. 542251 of Toos Bronsvoort, tel. 651329.
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Kerstbingo OpZondag
SCHALKHAAR - Om de vereenzaming van ouderen tegen te
gaan, verzorgt ’t Huys Schalkhaar OpZondag-activiteiten. Dit
zijn gezellige activiteiten voor
65-plussers in de omgeving van
Deventer.
OpZondag is niet alleen voor
bewoners; ook mensen die buiten
’t Huys Schalkhaar wonen zijn
van harte welkom. Op zondag 23
december verzorgt ’t Huys Schalkhaar vanaf 14.30 uur haar tweede
OpZondag-activiteit: Kerstbingo

OpZondag. Iedereen die het leuk
vindt om mee te spelen is welkom!
Tijdens deze bingo zijn er mooie
prijzen te winnen en zijn de koffie
en thee van ’t Huys.
Meedoen met de Kerstbingo OpZondag is gratis, u dient zich alleen
in te schrijven via: https://zorggroepthuys.nl/schalkhaar-bingo/.
Na inschrijving ontvangt u een bon
voor een stuk taart. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend. Dit is
alleen zodat men weet hoeveel
deelnemers men kan verwachten.
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Kerstrock in de Wippert
LAREN - In zaal De Wippert aan de
oude weg Laren - Holten vindt op
Tweede Kerstdag voor de dertigste
keer het Kerstrockfestival plaats. Dit
jaar heeft de organisatie gekozen voor
een combinatie van nieuwe bands,
jonge bands en bands waarbij sommige
muzikanten al meer podiumervaring
hebben.
Daarnaast is deze dertigste aflevering

voorzien van een zo breed mogelijk rockprogramma, wat altijd heeft gezorgd voor
een gezellige sfeer en veel belangstelling. Tussen 16.00 en 22.00 uur treden de
volgende vijf bands op: Vunzing, Bastard
Suuker, Greenlight, Free Willy en Fuze.
De entree voor Kerstrock in De Wippert
bedraagt € 7,00.
Kijk voor meer info ook op
D www.cafedewippert.nl/kerstrock
• Foto: Greenlight.

Mooie opbrengst kerstmarkt Okkenbroek!
OKKENBROEK - Het was afgelopen
vrijdag voor het vijftiende jaar dat er
een kerstmarkt werd gehouden in Okkenbroek. Speciaal voor deze gelegenheid was wethouder Jan Jaap Kolkman
afgereisd om het Deventer kerkdorp de
markt officieel te openen waarbij hij
de vrijwilligers prees die elk jaar weer
dit sfeervolle gebeuren op poten weten

te zetten.
Daarna mocht hij als 'raddraaier' fungeren bij de eerste ronde van het Rad van
Avontuur, een spel waar elk jaar weer
enorm veel belangstelling voor is. Mede
door de verkoop van allerlei kerstspullen
en lekkernijen én een verloting bracht de
kerstmarkt dit jaar het mooie nettobedrag
op van 850 euro. Daarvan worden activi-

teiten georganiseerd in ’t Noaberhuus en
Ons Centrum.
De eerste activiteit is op donderdag 3
januari: koffie drinken met een oliebol er
bij in ’t Noaberhuus voor jong en oud, ’s
morgens om half tien.
De kerstmarkt kwam mede tot stand
dankzij de gulle bijdragen van de sponsoren.

Noodzakelijk onderhoud bos/terrein Scoutinggroepen Gorssel
GORSSEL - Binnenkort wordt er op
de terreinen van de beide Scoutinggroepen aan de Kwekerijweg te Gorssel
(Scouting IJsselgroep en Kompasnaald)
noodzakelijk groot onderhoud gepleegd.
Om het terrein ook bij mindere weersomstandigheden (o.a. storm en sneeuwval) veilig te kunnen gebruiken, zal
een groot aantal dode bomen gerooid
moeten worden. Verwachting is dat het
dode hout nog dit jaar wordt geveld.
Naar verwachting zal dit onderhoud
tijdelijk leiden tot een kaal terrein. De
groepen zijn echter bezig met plannen
om het terrein te revitaliseren. Na het
rooien van bomen zal er nieuwe en jonge
beplanting worden aangebracht, zodat het
in de toekomst weer optimaal kan worden
gebruikt om scoutingactiviteiten in Gorssel te organiseren.
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Autobedrijf Bouwman schakelt door naar de hoogste versnelling
een mooie uitdaging. Het doel was om
deze overgang naar een nieuwe eigenaar
geleidelijk en in goed overleg te laten
verlopen, met behoud van de kernwaarden. Net als het schakelen in een auto; je
gaat niet direct naar de hoogste versnelling. Komend jaar staat dan ook in het
teken van doorschakelen om zo uiteindelijk op topsnelheid te komen als bedrijf.
Ton heeft zelf ruim dertig jaar ervaring in
de autobranche en een ervaren team van
medewerkers en zzp'ers. Samen kijken zij
vooruit naar een mooi 2019 met mooie
kansen om door te groeien als bedrijf.
Veelzijdig
Autobedrijf Bouwman is een veelzijdig bedrijf. Naast het brede aanbod van nieuwe
auto's en occasions voeren zij als Bosch
Car Service onderhoud uit aan alle merken. Daarnaast beschikken zij over een
eigen autowasstraat: Car Wash Deventer.

COLMSCHATE - Autobedrijf Bouwman
in Colmschate heeft een bewogen jaar
achter de rug. Ton Vree Egberts nam
het bedrijf dit jaar over. Het was een
gevoelig proces; de overname. Dit gebeurde in goed overleg met de familie
Bouwman. Bestaande klanten moeten
immers kunnen blijven rekenen op
de vertrouwde service die zij gewend
zijn van het bedrijf. Een goed bezochte

open dag in september markeerde deze
nieuwe stap.
Bestaande én veel nieuwe klanten maakten graag kennis in de gemoedelijke sfeer
waar het bedrijf bekend om staat. Inmiddels is het ook tijd om te kijken naar de
toekomst van Autobedrijf Bouwman.
Hoogste versnelling
Het afgelopen jaar was voor Ton zelf

Dankwoord
Autobedrijf Bouwman is alle klanten en
relaties dankbaar voor het in hen gestelde
vertrouwen in 2018. Natuurlijk hopen zij
u ook in 2019 van dienst te mogen zijn
met de service en vakmanschap waar zij
bekend om staan.
U bent van harte welkom aan de Smeenkhof 6 in Colmschate, bel 0570-623174 of
kijk op:
D www.autobedrijf-boiuwman.nl

:LMZHQVHQLHGHUHHQSUHWWLJHNHUVWGDJHQ
HQHHQJHOXNNLJJH]RQG
HQJRHGJHNDSWQLHXZMDDU
9ROJHQGMDDUVWDDQZLMZHHUPHWRQV
WHDPYRRUXNODDU
%HWWLH*HUVHQ:LOOHNH0D\NH=ZDDQ
,QJULG5LDQQH.LPEHUO\$QRXN
+HQULHWWH/DXUDHQ&KDQWDO
*5$7,6+$$/(1%5(1*6(59,&(
ELQQHQHHQVWUDDOYDQNP
8NXQWELMRQVJUDWLVSDUNHUHQHQGHNRIILHVWDDWNODDU
7RW]LHQELM.DSVDORQ'H:RUS

BathmenseKrant | pagina 24

EHGU
RQ
L

!54/6!+-%%34%2ȩ3,%44%.(!!2

MI

OR

8JKXFOTFOV
QSFUUJHFLFSTUEBHFO
FOFFO
WPPSTQPFEJHOJFVXKBBS
$OPHQ +DUIVHQ
$OPHQ+DUIVHQ

.DSHOZHJ
7HO

1-$OPHQ

ZZZORRQEHGULMIDOPHQKDUIVHQQO


6/((36/$1*
%(0(67,1*

/NDERHOUDȩENȩREPARATIEȩOOKȩLEASEAUTOgS
3CHADEHERSTEL
!IRCOȩSERVICE
7INTER BANDENSPECIALIST
6ERKOOPȩENȩREPARATIEȩNIEUWEȩEN
GEBRUIKTEȩAUTOgSȩALLEȩMERKEN
/OKȩVOORȩUWȩCAMPER

!UTOVAKMEESTERȩ3LETTENHAARȩ!LMENȩVOF
Lȩȩ ȩȩȩȩȩȩ]ȩALMEN GARAGESLETTENHAARNL

WWWGARAGESLETTENHAARNL

$NNHUERXZ±:HLGHERXZ±*URQGYHU]HW
6ORRWHQ%HUPRQGHUKRXG
0RELHOHPHVWVFKHLGHUPHWVHSDUDWRUHQ
%RGHPLQNDDUWPHWEHKXOSYDQ9HULV6FDQ

:LMZHQVHQX
SUHWWLJHIHHVWGDJHQ
HQHHQJHOXNNLJ

YRRUKHHQ3ODGGHW 

Voor meer informatie: www.ro-ma.nl
6FKHJJHUWGLMN0=$OPHQ7HO

0PLJOCFOUVXFMLPNCJKPOTJO"MNFO

BathmenseKrant | pagina 25

kiosk en een medewerker brengt de
bestelling aan tafel. Ook voor de
gasten met iets meer haast komt
er een McDrive met twee bestelpunten. Het McDonald’s restaurant
biedt meer dan 100 nieuwe lokale
arbeidsplaatsen. Onder andere met
verschillende trainingen en opleidingen krijgen medewerkers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.
Ook is er plaats voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Franchisenemer Henk Koning vindt
het vanzelfsprekend om iedereen
met een talent voor gastvrijheid en
inzet te laten werken bij McDonald’s. “Onze medewerkers zijn een
venter haar deuren. Een compleet
DEVENTER - Wie onlangs langs
afspiegeling van de lokale maatDe Scheg is gereden kan het niet nieuw restaurant met ruim 200
zijn ontgaan: binnen een aantal zitplaatsen, het nieuwste interieur, schappij”, aldus de ondernemer.
maanden is er een prachtig mar- Table Service én met McCafé. Naast
Het restaurant zal dagelijks gehet welbekende aanbod kunnen
kant nieuw McDonald’s restauopend zijn vanaf 07.00 tot 01.00
gasten genieten van verschillende
rant gebouwd.
koffievariaties en patisserie. Gasten uur (McDrive). Vrijdag- en zaterdagavond is de McDrive een uur
kunnen hun bestelling doen aan
Op 26 december opent het tweede
langer open tot 02.00 uur.
de counter of zelf invoeren bij de
restaurant van McDonald’s in De-

McDonald’s Deventer De Scheg
opent Tweede Kerstdag

Marco Dirksen nieuwe directievoorzitter
Rabobank Salland
DEVENTER - De huidige directievoorzitter van Rabobank Salland,
Ed den Besten,
neemt in januari
afscheid van de
bank. De Raad
van Commissarissen van de bank heeft
Marco Dirksen benoemd als
nieuwe directievoorzitter.
Marco Dirksen is geboren in
Lettele en woont met zijn gezin
in Deventer. Het management
bestaat naast directievoorzitter
Marco Dirksen uit de in Raalte
wonende Paul Maas als directeur
Bedrijven en de ook al lange tijd
aan Rabobank Salland verbonden
Annemiek Hiddink als manager
Particulieren.
De nieuwe directievoorzitter heeft
er veel zin in om deze uitdaging
aan te gaan. Marco Dirksen:
“Sinds mijn benoeming afgelo-

pen april als directeur
Bedrijven bij Rabobank
Salland zie ik veel
mogelijkheden. De
bank staat er goed
voor en investeert
veel in Salland. Voor
de komende periode
zie ik het samen met
mijn collega’s als belangrijke opdracht om onze maatschappelijke impact in Salland
verder te vergroten. Salland heeft
veel potentie en wij willen graag
bijdragen aan een klimaat waarin
het uitstekend wonen, leven,
werken en ondernemen is!”
RvC-voorzitter Karel Heijink over
deze benoeming: “We zijn erg
blij dat we met Marco Dirksen
een lokaal betrokken opvolger
van Ed den Besten hebben kunnen aanstellen. Ed zijn wij veel
dank verschuldigd; hij draagt een
sterke Rabobank Salland over aan
Marco.”

Geen familiedrukwerk meer
bij Uitgeverij KateRn

Gratis workshops accordeon
HARFSEN - Wil je graag proberen
hoe het is op een accordeon te
spelen? Ben je tussen 7 en 88
jaar oud? Dit is je kans!
Bij accordeonvereniging VIOS kun
je meedoen aan een serie workshops. Ervaring is niet nodig, mag
wel. Wanneer je zelf een instru-

ment hebt, mag je dat meenemen,
maar er zijn ook instrumenten
aanwezig. Het is niet noodzakelijk,
maar wel handig alle zaterdagen te
volgen. Het geheel wordt afgesloten met een gezellig optreden, ook
door de orkesten van de vereniging.

BATHMEN - Met ingang van 1
januari 2019 zal Uitgeverij geen
Voor VIOS is het handig wanneer je familiedrukwerk meer verzorje even aanmeldt via onderstaand
gen. Na ruim 20 jaar gebooradres.
tekaartjes, huwelijkskaarten
Wanneer: 12, 19 en 26 januari om
en jubileumkaarten te hebben
13.30 uur.
verzorgd, richt KateRn zich nu
Waar: Dorpshuus Hoeflo in Harfsen. alleen op handelsdrukwerk.
Aanmelding en informatie:
"Daar zijn twee redenen voor",
viosharfsen@gmail.com
vertellen Diny en Henk ten Katen,
"enerzijds onze leeftijd en anderzijds de steeds toenemende concurrentie van internet."
Bedrijven, maar ook verenigingen

en stichtingen, kunnen nog steeds
bij KateRn terecht voor visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, flyers
en wat een bedrijf, vereniging of
stichting verder maar nodig kan
hebben aan drukwerk.
De activiteiten op het gebied van
familiedrukwerk worden overgenomen door Drukkerij van de Kraats
in Wesepe. Zij werken op exact
dezelfde manier als KateRn deed en
tijdens vakanties namen zij altijd
voor KateRn waar. Het e-mailadres
is: info@drukkerijvandekraats.nl
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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
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Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Deventer, tel. 653000.
Lettele/Okkenbroek
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar.
Bathmen
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
* Vr 21 dec, 20.00 uur: Kaarten (klaverjassen,
De Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
kruisjassen en jokeren) en kienen in het A.B.S.Attent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
Huus.
(buiten).
* Wo 02 jan, 14.00 uur: Seniorenmiddag: bingo in
AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Za 05 jan, 09.30-16.00 uur: Kaartmarathon (kla- Riele.
verjassen, kruisjassen en jokeren) en kienen in het AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
Colmschate
A.B.S.-Huus.
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
*Za 5 jan, 11.00-ca. 15.00 uur: Minicursus tuin22 en 23 december, 29 en 30 december, 05 en 06
vogels herkennen door Gerjan Ananias aan de
januari
Deventerweg 8
* Zo 06 jan, 11.00 uur: Nieuwjaarsconcert Langen- Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts:
berger Muzikanten in Cultuurhuus Braakhekke.
* Wo 09 jan, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Linquen- - 22 en 23 december: Dental Clinics Colmschate,
da theatershow 'Terug naar vroeger' in Cultuurhuus Koggeschip 208, Deventer, tel. 651660.
- 29 en 30 december: Tandartspraktijk De LeeuwenBraakhekke,
brug, Leeuwenbrug 77, Deventer, tel. 613003.
* Zie ook: www.bathmen.nl
- 05 en 06 januari: Tandartsenpraktijk St. Jozef,
Loo
Louis Pasteurstraat 10-N, tel. 606711.
* Za 29 en zo 30 dec, 10.00-15.00 uur: OudejaarsThuiszorg: Carinova (0900) 8662
brocante aan de Diepenmarsweg 4.
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen: ma
Gorssel
t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00-16.00
* Za 22 dec, 18.45 - 19.30 uur: Start van de Heruur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de Grotedertjestocht vanaf de toren van de kerk.
plein 18, 7451 DH Deventer.
Harfsen
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
* Do 20 dec,14.00-15.30 uur: Kerstbingo bij ontHolterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
moetingsplek de Veldhoek, Gentiaan 1.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Lettele
* Za 22 dec, 19.00 uur: Kerstconcert door Mannen- tel. 653000.
Laren/Harfsen/Almen
koor Germania uit Heeten in de Heilige Nicolaas22 en 23 december, 29 en 30 december, 05 en 06
kerk.
januari
Okkenbroek
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnum* Wo 26 dec, 19.00 uur: Darttoernooi om de Wildmer: 0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.
kampemmertrofee in Ons Centrum.
com
Huisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnummer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl
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.
22 en 23 december, 29 en 30 december, 05 en 06
januari
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:
- 22 en 23 december: Dental Clinics Colmschate,
Koggeschip 208, Deventer, tel. 651660.
- 29 en 30 december: Tandartspraktijk De Leeuwenbrug, Leeuwenbrug 77, Deventer, tel. 613003.
- 01 januari: Tandarts Boerman/Beverdam, Vennekesgaarden 46a, Rijssen, tel. 0548-512535.
- 05 en 06 januari: Kamphuis, Schoolstraat 7, Holten, tel. 0548-362884.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Zie ook: www.carinova.nl

Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
Bathmen
* Za 22 dec, 19.00 uur: Vesper. Uit de Vespergroep.
* Zo 23 dec, 10.00 uur: Advent 4. Heilig Avondmaal. Ds. S.M. Roozenboom uit Holten.
* Zo 23 dec, 19.00 uur: Herdertjestocht i.s.m. Bathmen Promotie.
* Ma 24 dec, 19.00 uur: Kinderkerstfeest. Mw. Hanneke Overduin.
* Ma 24 dec, 22.00 uur: Kerstnachtdienst. Ds. D.
van Doorn uit Almen.
* Di 25 dec, 10.00 uur: Eerste Kerstdag. Ds. I. de
Zwart uit Deventer.
* Zo 30 dec, 10.00 uur: Ds. Joop Mol uit Gaanderen.
* Ma 31 dec, 10.00 uur: Oudjaar. Ds. K. Bochanen
uit Deventer.
* Zo 06 jan, 10.00 uur: Dienst in Okkenbroek.
Okkenbroek
* Zo 23 dec, 10.00 uur: Dienst in Bathmen.
* Ma 24 dec, 18.45 uur: Kinderkerstfeest. Voorbereidingscommissie.
* Ma 24 dec, 22.00 uur: Kerstnacht. Ds. A. Kruithof
uit Zwolle.
* Di 25 dec, 10.00 uur: Ds. G. van der Brug uit
Zutphen.
* Zo 30 dec, 10.00 uur: Ds. A. Kruithof uit Zwolle.
* Zo 06 jan, 10.00 uur: Mw. A. van Herwijnen uit
Deventer.
't Dijkhuis
* Za 05 jan, 18.30 uur: Mw. Hanneke Overduin.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 21 dec, 09.00 uur: Eucharistieviering. H.
Brummelhuis.
* Zo 23 dec, 19.00 uur: Advent 4. Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor. H. Limbeek.
Lees verder op pag. 27
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Vervolg van pag. 26
* Ma 24 dec, 18.30 uur: Gezinsviering m.m.v. koor
Youngest Voices XL. M. Brinkhuis en H. Brummelhuis.
* Di 25 dec, 09.00 uur: Eerste Kerstdag. Communieviering m.m.v. Herenkoor. C. Broekhoff.
* Di 25 dec, 11.30 uur: Rondom de stal. Bij de
kerststal wordt het kerstverhaal verteld.
* Wo 26 dec, 09.00 uur: Tweede Kerstdag. Eucharistieviering m.m.v. Voce Magna. G. Nijland.
* Vr 29 dec, 09.00 uur: Eucharistieviering.. H.
Brummelhuis.
* Za 29 dec, 19.00 uur: WoCo m.m.v. Herenkoor.
Parochiaan voorganger.
* Ma 31dec, 19.00uur: Eucharistieviering m.m.v.
Voce Magna. J. Verweij.
* Vr 04 jan, 09.00 uur: Eucharistieviering. H. Brummelhuis.
* Za 05 jan, 19.00 uur: Communieviering m.m.v.
Herenkoor. L Gunnink- v.d. Berg.
Titus Brandsmahuis
* Za 22 dec, 14.00 uur: Advent 4. Kerstviering. L.
Gunnink-van den Berg.
* Zo 23 dec, 20.00 uur: Lessons and Carols.
* Ma 24 dec, 16.00 uur: Kerstavond. Kindje Wiegen.
Parochiaan voorganger.
* Ma 31 dec, 19.00 uur: Oudjaar. Gebedsviering.
Parochiaan voorganger.
* Za 05 jan, 17.00 uur: Gebedsviering. Parochiaan
voorganger.
Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 23 dec, 10.00 uur: Advent 4. M.m.v. cantorij.
Ds. Henk Schuurman.
* Ma 24 dec, 19.00 uur: Kinderkerstviering.
* Di 24 dec, 22.00 uur: Kerstnachtdienst. Ds. Trijnie
Plattje.
* Ma 25 dec, 10.00 uur: Eerste Kerstdag. Ds. Henk
Schuurman.
* Zo 30 dec, 10.00 uur: Ds. J.L. Brevet uit Deventer.
* Ma 31 dec, 19.30 uur: Oudejaarsdienst. Ds. Henk
Schuurman.
* Zo 06 jan, 10.00 uur: Ds. Henk Schuurman.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 23 dec, 10.15 uur: Eredienst.
* Zo 30 dec, 10.15 uur: Eredienst.
* Zo 06 jan, 10.15 uur: Eredienst.
H. Nicolaas Schalkhaar
* Za 22 dec, 19.00 uur: Advent 4. Eucharistieviering
m.m.v. Nicolaaskoor. G. Nijland
* Zo 23 dec, 10.30 uur: Advent 4. Eucharistieviering
m.m.v. Cantors. R. Cornelissen.
* Ma 24 dec, 16.30 uur: Kerstavond. Gebeds-/gezinsviering. M.m.v. Youngest Voices XL. C. Broekhoff.
* Ma 24 dec, 19.00 uur: Kerstavond. Eucharistieviering m.m.v. Nicolaaskoor. G. Nijland.
* Ma 24 dec, 22.00 uur: Kerstavond. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. H. Brummelhuis en F. de
Graaf.
* Di 25 dec, 10.30 uur: Eerste Kerstdag. Eucharistieviering m.m.v. Brugkoor. R. Cornelissen en M.
Brinkhuis.
* Di 25 dec, 14.00 uur: Eerste Kerstdag. Kindje
Wiegen. M. Brinkhuis.
* Wo 26 dec, 10.30 uur: Tweede Kerstdag. Eucharistieviering met samenzang. G. Nijland.
* Za 29 dec, 10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Brugkoor. H. Limbeek en M. Brinkhuis.
* Ma 31dec, 18.00 uur: Oudjaar. Gebedsviering
m.m.v. Nicolaaskoor. M. Brinkhuis.
* Do 01 jan, 10.30 uur: Nieuwjaar. Eucharistieviering m.m.v. Brugkoor. G. Nijland en M. Brinkhuis.
* Zo 06 jan, 10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Nicolaaskoor. H. Brummelhuis.
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
* Zo 23 dec, 10.30 uur: Eredienst.
* Zo 30 dec, 10.30 uur: Eredienst.
* Zo 06 jan, 10.30 uur: Eredienst.
*Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 23 dec, 10.00 uur: Advent 4. Mw. P. Kramer uit

Laren
* Ma 24 dec, 19.30 uur: Kerstfeest met de Zondagsschool. Aansluitend kerstliederen zingen op Ons
Plein, begeleid door Soli Deo Gloria.
* Di 25 dec, 10.00 uur: Kerstmis / Kerstfeest. Ds
H.E. van Boggelen.
* Vr 28 dec, 19.30 uur: Top 2000-dienst (samen met
Laren) m.m.v. de band Green Light en de gelegenheidsband Belterbiet in Ons Gebouw in Harfsen.
* Zo 30 dec, 10.00 uur: Ds. Van Doorn uit Eefde.
* Zo 06 jan, 10.00 uur: Afscheid en bevestiging
ambtsdragers. Na afloop wenst men elkaar een Gelukkig Nieuwjaar onder het genot van oliebollen en
kniepertjes. Ds. H.E. van Boggelen uit Harfsen.
Protestantse Gem. Laren
* Zo 23 dec, 10.00 uur: Advent 4. M.m.v. Deo Gratias. Kinderkerk. Ds. J.R. Jonk.
* Ma 24 dec, 15.30 uur: Kinderkerk. Kinderkerstfeest
* Ma 24dec, 23.00 uur: Kerstnacht m.m.v. Joke
Brummelman. Ds. J.R. Jonk.
* Di 25 dec, 10.00 uur: Eerste Kerstdag. Gezinsdienst. Kinderkerk. Mw. Swenne Bijzet.
* Zo 30 dec, 10.00 uur: Ds. J.R. Jonk.
* Ma 31 dec, 19.00 uur: Oudejaarsavond. Ds. J.R.
Jonk.
* Zo 06 jan, 10.00 uur: Nieuwjaarwensen. Ds. J.R.
Jonk en mw. Swenne Bijzet.
Protestantse Gem. Almen
* Zo 23 dec, 10.00 uur: Advent 4. Dr. M. Hilhorst
uit Almen.
* Ma 24 dec, 19.00 uur: Kerstavond. Viering voor
Jong en Ouder.
* Ma 24 dec, 22.00 uur: Kerstnachtdienst m.m.v.
Vocaal. Kerkenraadsleden.
* Di 25 dec, 10.00 uur: Kerstochtend m.m.v. de
Cantorij. Ds, W. Klein uit Almen.
* Zo 30 dec, 10.00 uur: Ds. J. Bruin uit Zutphen.
* Ma 31 dec, 19.30 uur: Oudejaarsavond m.m.v. de
kerkenraad. Ds. W. Klein uit Almen.
* Ma 06 jan, 10.00 uur: Nieuwjaarsdienst met het
Drie Koningenspel. Ds. W. Klein uit Almen.
Protestantse Gem. Gorssel
* Zo 23 dec, 10.00 uur: Advent 4. Ds. D. Bargerbos.
* Ma 24 dec, 22.00 uur: Kerstnacht. Ds. D. Bargerbos.
* Di 25 dec, 10.00 uur: Eerste Kerstdag. Ds. D.
Bargerbos.
* Zo 30 dec, 10.00 uur: Mw. Ds. E. Rijks uit Twello.
* Zo 06 jan, 10.00 uur: Ds. D. Bargerbos.

ABS Handbal pakt overtuigend de winst

BROEKLAND - Afgelopen zondagochtend vertrok Dames1 door
de sneeuw richting Broekland.
Een ding was zeker, ze moesten
zorgen voor een goede warmingup. Zo gezegd, zo gedaan.
Scherp begon het team aan de
wedstrijd tegen Broekland 2. De
eerste helft ging gelijk op en
beide teams zorgden voor snelle
fastbreaks en tegenaanvallen.
Ruststand: 11-14 in het voordeel
van ABS.
Begin tweede helft kwam Broekland terug. Dusdanig ver dat
er een gelijke stand op het

scorebord verscheen. ABS herpakte zich. Mede door een aantal
mooie afstandsschoten werd een
voorsprong uitgebouwd. In de
slotfase van de wedstrijd mocht
ABS-keepster Floor nog een paar
welverdiende minuten maken. Het
team stond sterk en mede door de
steun van Bathmense supporters
sleep het een overtuigende overwinning in de wacht. Eindstand:
23-31 in het voordeel van ABS.
Pas in het nieuwe jaar wordt de
volgende wedstrijd gespeeld. Meteen een belangrijke tegen koploper
Wijhe. Zondag 13 januari 2019 om
12:30 uur in Sporthal de Uutvlog.

Sfeerwedstrijd ABS - Lettele
BATHMEN - Aanstaande zondag
staat het duel tussen ABS en
Lettele op het programma. Een
razend spannende aangelegenheid aangezien beide dorpsclubs
dit jaar zo lang mogelijk willen
meedoen om de prijzen in 4G.
De afgelopen weken zijn beide
ploegen door mindere resultaten
teruggevallen in de stand.
ABS staat met een wedstrijd min-

der gespeeld drie punten achter
op Lettele, dat op een gedeelde
derde plaats staat met Haarle en
Diepenveen. Het is dus voor beide
ploegen een cruciaal duel om weer
aan te haken bij de koplopers.
Na de wedstrijd is er een gezellige
middag in het ABS-Huus met een
dj. De spelers van ABS en Lettele
hopen dat er veel publiek komt om
de ploegen aan te moedigen!

Bewegen voor 50 Plussers

Gereformeerde Kerk Gorssel (GKN), locatie 'De
Brink', Hoofdstraat 27
* Zo 23 dec, 10.00 uur: Advent 4. Ds. A. de Jager.
* Zo 23 dec, 16.30 uur: Dienst.
* Di 25 dec, 10.00 uur: Kerst. Ds. J.R. Visser.
* Di 25 dec, 16.30 uur: Dienst.
* Zo 30 dec, 10.00 uur: Ds. J.R. Visser.
* Zo 30 dec, 16.30 uur: Dienst.
* Ma 31 dec, 19.30 uur: Oudejaarsdag. Locatie:
Pilotenlaan 1, Zwolle. Ds. J.R. Visser.
* Di 01 jan, 10.30 uur: Nieuwjaarsdag. Ds. J.R. Visser.
* Zo 06 jan, 10.00 uur: Ds. J.R. Visser.
* Zo 06 jan, 16.30 uur: Dienst.
Protestantse Gem. Epse
* Zo 23 dec, 10.00 uur: Advent 4. Dienst in Gorssel.
* Di 25 dec, 10.00 uur: Mw. L. Versluis.
* Zo 30 dec, 10.00 uur: Mw. Ds. J.D. Vedders-Dekker
uit Markelo.
* Ma 31 dec, 19.30 uur: Vesper. Ds. D. Bargerbos.
* Zo 06 jan, 10.00 uur: Ds. G.J. van Pijkeren.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe
* Ma 24 dec, 18.00 uur: Kerstavond. Familieviering.
Werkgroep.
* Ma 24 dec, 22.00 uur: Woord- en Communieviering. G. Oude Groen.
* Di 25 dec, 10.00 uur: Kerstmis. H. Mis. J. Leisink.
* Di 25 dec, 15.00 uur: Kindje Wiegen.
* Za 29 dec, 19.00 uur: H. Mis. H. Scheve.
* Ma 31 dec, 19.00 uur: Oudjaar. H. Mis. F. Zandbelt.
* Zo 06 jan, 10.00 uur: Openbaring des Heren.
Woord- en Communieviering. Werkgroep.

BATHMEN - Links en rechts lees je
dat bewegen goed voor je gezondheid is met name als je ouder
wordt. In Bathmen bestaat een
groep vrouwen en mannen die al
lang samen bewegen. Elke woensdagmiddag zijn ze in de sportzaal
te vinden om onder deskundige
leiding eerst met wat gymnastiekoefeningen de spieren los te
maken en nadien een partijtje
volleybal, tafeltennis of badminton te spelen.
Deze groep SIVO (Sport Instuif Voor
Ouderen) bestond dit jaar 30 jaar.
Dat het gezond en gezellig is, blijkt

wel uit het feit dat er leden zijn, die
al vanaf de oprichting in 1988 bij
SIVO sporten. Reden genoeg om de
zes leden die reeds meer dan 25 jaar
bij SIVO sporten te huldigen en een
bloemetje aan te bieden.
Bent u ook rond de vijftig of al wat
ouder en hebt u al een aantal keer
gedacht: “Ik moest toch eigenlijk
wat meer bewegen." Kom dan gerust
eens kijken of meedoen op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur
in Sporthal de Uutvlog in Bathmen.
SIVO begroet u graag als nieuw lid.
Voor inlichtingen kunt u contact
opnemen met Erna Muil, tel. 0570542884.
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