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De kogel is door de kerk: Emté
Mensink wordt Jumbo Johan Mensink
en afrekenen van hand-scans gebruik
kunnen maken.’’
De ombouw tot Jumbo-supermarkt
BATHMEN - ‘’Het heeft wat langer
is een groot project. Tientallen
geduurd bij ons, maar deze week
bouwvakkers en andere specialiszijn de definitieve contracten met
ten van de ombouwploeg toveren
Jumbo getekend’’, zegt Emtéin goed twee weken de hele
ondernemer Johan Mensink.
winkel om.
‘’We hebben nog wat andere
Johan Mensink: "Qua vieropties bekeken, maar de
kante meters verandert er
overgang naar Jumbo bleek
uiteindelijk vrijwel niets,
verreweg de beste. Je wordt
maar de indeling verandert
daarmee wel lid van het op
nogal, ook al omdat we
één na grootste supermarkthelemaal ophouden met de
bedrijf in Nederland met een
slijterij. De verbouwing beijzersterke reputatie.’’ Eerder
gint direct na de laatste dag
dit jaar deelde de Jumbodat we open zijn, namelijk
groep al mede dat ze de 79
16 februari en op 6 maart
Emté-supermarkten van de
gaan we dan helemaal in
Sligro Food Group hadden
ons nieuwe jasje gestoken
overgenomen. Daarmee
weer open. Maar tegen
komt er een eind aan de
die tijd trekken we nog
geschiedenis van Emté, die terug
wel aan de bel bij onze
gaat tot eind van de jaren ’40 van
klanten!’’
de vorige eeuw. Op dit moment
Het personeel is helemaal
worden vier vroegere Emté-winop de hoogte gebracht van
kels per week in Nederland als
de veranderingen. Overigens zijn er nauwelijks persoJumbo winkels heropend.
Johan Mensink: "Zo’n ombouw betekent nogal wat. De nele consequenties door de overgang naar Jumbo.
Johan Mensink: "We hebben er met z’n allen zin in
indeling van onze supermarkt wordt wat veranderd,
deze stap te maken en ook wij als familie Mensink
waardoor er bijvoorbeeld nog meer nadruk op vers
gaan er helemaal voor. Mijn broer en mijn twee
komt te liggen, maar laten we zeker de kruideniersschoonzoons werken hier al, maar mijn vrouw heeft
producten niet vergeten. Alles wordt in de huisstijl
zelfs ontslag genomen van de baan die ze jarenlang in
van Jumbo ingericht, er komen maar liefst 1500
het ziekenhuis had om zich nu met ons ten volle aan
nieuwe producten bij en ook het eigen merk Jumbo
Jumbo-Bathmen te wijden!’’
van de Jumbo-groep komt prominent op de schappen. Een belangrijke uitbreiding van onze service is
• Johan en Karin Mensink, foto: Kampert-Nauta.
bijvoorbeeld ook dat klanten straks bij het winkelen
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Door Evert van de Weg.
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‘Kerstbomen Bathmen’
doneert € 258,10 aan
't Dijkhuis

Völle geluk in ’t Niejjoar

BATHMEN - De kerstbomenverkoop van ‘Kerstbomen Bathmen’
(Chiel in ’t Hof & Branco ter
Keurs) op de Nieuwe Bleke was
voor het tweede jaar op rij een
succes. De opzet hiervan is om
10% van de opbrengst aan de
activiteitenpot van ’t Dijkhuis te
doneren, dit jaar was dit maar
liefst een bedrag van € 258,10.
Chiel en Branco gaan ervan uit
dat de bewoners van ’t Dijkhuis er
leuke dingen van kunnen doen en
bedanken ’t Dijkhuis voor de prettige samenwerking.

Dorpskerk Bathmen ruimt op
BATHMEN - Verschillende soorten
stoelen waaronder rietgedekt
(80 stuks) en stapelstoelen (60
stuks), een aantal tafels, de
laatste kerkbanken en nog wat
overig ‘huisraad’ gaat zaterdag
12 januari de deur uit.
Na de ingrijpende herinrichting van
de Dorpskerk in 2017 zijn allerlei
‘oude’ spullen overbodig geworden.
Zaterdag 12 januari, van 10.00 tot
11.30 uur worden hiervoor nieuwe
eigenaren gezocht. Hebt u belangstelling kom dan die ochtend een

kijkje nemen in de voormalige
kosterswoning naast de kerk.
Ziet u iets dat geschikt is? Dan
kunt u meteen tot koop en overname overgaan. De prijzen zullen
op een passend niveau liggen. De
opbrengst van de verkoop komt ten
goede aan de volgende ronde stoelvervanging die in de Dorpskerk nog
op het wensenlijstje staat.
Voor meer informatie over deze
verkoop kunt u terecht bij Freek
Beltman (06-41660650) en Wim
Scholthof (0573-221326).
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Wie wint de Battumse kwis 2018?
BATHMEN - Ook de derde edite van de Battumse Kwis is weer
een daverend succes geworden. 113 teams gingen op vrijdag 28
december de strijd met elkaar aan. De kwisorganisatie (foto) had
weer een prachtig kwisboek samengesteld met veel vragen, maar
ook leuke zoekopdrachten. Dat laatste zorgde voor veel 'reuring'
in het dorp.
Vrijdag zal in Boode bekend worden wie 'Team Brannie' op zal gaan
volgen. Of zal de winnaaar van vorig jaar ook dit jaar weer met de eer
gaan strijken?
De deuren van Boode zijn geopend vanaf 19.30 uur. Alle teams zijn
dan van harte uitgenodigd om getuige te zijn van de prijsuitreiking.

De leste klanken van de midwinterhoorn starft weg oaver de
Menop en de Oerbosdiek, één
van de meuiste plekjes van ons
Battum. Dezelfde klanken diet
op Karsoavond oaver de Hoolterbarg klunken um de jongens te
herdenken diet hun leaven lieten
veur de vriejheid, woet wie noe al
weer bienoa 74 joaren van geniet.
Dan op noar de worstepannekooke,
of een femilietraditie, diet völle
mensen ongetwiefeld hebt. Met de
Karsdagen met familie en neuisten
genieten van de karsmoaltied. Zes
januari, drei koningen, de eerste
wekke van 2019 is al weer veurbie.
Völle schnee in Oostenriek, maar
hier nog altied gries en miezerig.
Bie een glühwijntje nog eaven noa
genieten van al die feest, et en
Karsdagen. Ie kiekt er op trugge,
niks winter, zacht weer. De leste
Brocante an de Diepenmarsweg.
Gelukkig een schaatsbaane op
de Brink, gelukkig de Battemse
Kwis. Oaveral in het darp femilies Flodder, oma’s met ne dikke
sigaare in de mond en opa’s diet
ze in een wagentje hebt zitten. Wie
geet er strieken met de eeuwige
roem. Volgende wekke weet wie
meer. Noa de Karsdagen op weg
noar Oldejoarsoamd. Ieder op
ziene maniere. Proberen um de
narigheid achter te loaten en
de mooie herinneringen met te
nemmen. Niejjoarsdag, hoorn op
de nekke, um samen met de buren,
mekaa het beste toe te wensen.
Jong en old, met mekaa genieten
van oliebollen kniepertjes en
grote salades. Natuurlijk wordt er
oaveral eentje of meer edrunken
op het gloodniejje joar. De leste
knallen van 2018 heur ie her en
der, veer in de umgeeving. Toch
weer dooden, gelukkig niet hier,
maar toch. Ieder slachtoffer is ter
eene te völle. Wie kuiert met zien
driejen op huus an, de hoorns
op de nekke. Drei Koningen, de
hoorns kunt weer een joar de kaste
in. Morgen geet de Karsboom de
deure uut. Met weemoed kiek
ie trugge op die altied gezellige
decembermoand. Vedan, de grote
boze wereld wacht. Doot allemoal
heinig an en veur iedereene, völle
geluk in ’t Niejjoar.
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Voordelen van jaarlijks cv-ketel onderhoud:
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Uw veiligheid waarborgen - Langere levensduur van uw toestel
Voorkom hoge reparatiekosten - Meer wooncomfort

Wanneer is uw cv-ketel nog gecontroleerd?
Naar uw idee doet uw cv-ketel het nog best, maar wanneer is deze voor het laatst nagekeken?
De kans op storingen, defecten of onveilige situaties neemt anders aanzienlijk toe. U voorkomt
hoge reparatiekosten, onveilige situaties en stookt zuiniger door geregeld onderhoud!
De ervaren monteurs van Installatiebedrijf Eefting Epse B.V. kijken uw cv-ketel geheel
na. Door jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoud blijft uw installatie langer in een goede staat
en zullen onderdelen langer meegaan. Kleine problemen worden tijdig opgelost, voordat deze meer schade aan uw installatie veroorzaken. Hierdoor bespaart u dure vervangingen en bent u zeker van veilige werking. Met ons onderhoudscontract (een vast laag
bedrag per maand) bespaart u tevens op voorrijkosten en arbeidsloon, dat u zou moeten
betalen als u een monteur laat komen bij een storing. Bel, wij laten u niet in de kou staan!

Lochemseweg 26 • 7214 RK Epse • T 0575 - 492 958
info@eefting-epse.nl • www.eefting-epse.nl

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

BK

BathmenseKrant
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Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek
Het beste wensen......
BATHMEN- OKKENBROEK - Een nieuw jaar leidt
altijd tot gedachten over wat je plannen zijn. Ga
je studeren, trouwen, een andere baan zoeken,
een huis kopen. Of moet je dit jaar een nieuwe
routine vinden omdat je geen partner meer hebt
of je kinderen de deur uit gaan. We wensen
elkaar het beste toe.
God wenst ons elke dag het beste toe. Het plan dat
Hij heeft om dat waar te maken staat beschreven in
de Bijbel door middel van verhalen van mensen die
Hem ervaren hebben. Met Kerst hebben we gevierd
dat God Zijn plan met ons en de wereld opnieuw wil
beginnen. Hij begint klein met een kind in een stal.
Bij het kerstverhaal is eigenlijk alles juist niet wat je

SMAAKVOL! enjoy!

verwacht. Ik geloof dat dat een hint is van God voor
ons.
Laten we in onze plannenmakerij anders denken.
Oog hebben voor elkaar, omzien naar kwetsbaren in
ons dorp. Ons kwaad maken om onrecht in onze gemeente Deventer. Ons zorgen maken om ons milieu
en daarin actie ondernemen. Dat kan natuurlijk op
persoonlijke titel. Maar ik geloof dat we ook als kerk
daar meer mee kunnen doen. Zoals de kerk in Den
Haag waar permanent een dienst is voor het uitgeprocedeerde Armeense gezin.
Bathmen-Okkenbroek heeft voorlopig alleen op zondag dienst om 10.00 uur. Wel-Kom!
Ik wens u en de kerk het beste!

enjoyboode

Open Trouwavond bij Boode in Bathmen!
Woensdag 16 januari 2019 vanaf 20.00 uur
BATHMEN - Sta je klaar om in
het huwelijksbootje te stappen
en ben je op zoek naar inspiratie voor jullie grote dag? Dan
mag je onze Open Trouwavond
niet missen!
Naast inspiratie voor een fotograaf, videograaf, DJ, een
visagiste, kapper, taart, trouwjurken en ringen, biedt deze avond
vooral dé mogelijkheid om al onze
sfeervol aangeklede zalen op jullie gemak te bekijken.
Geven jullie elkaar straks het
jawoord in de Serre en dineren
jullie uitgebreid aan de Chef’s

Door Evert van de Weg.

Boeldag een gestroomlijnde operatie geworden. Vele vrijwilligers, dit
jaar 135 vrijwilligers in totaal, zetten zich enorm in bij het ophalen
van de spullen, het sorteren, het
verlenen van allerlei diensten bij de
rommelmarkt en de veiling daarna.

Een belangrijke financiële bijdrage
leveren niet alleen de sponsoren
door het gratis aanbieden van
dranghekken, opslagruimte enzovoorts maar zeker ook de dames
van de Oliebollencommissie van de
Vrouwen van Nu. Met veel inzet
bakken zij de lekkerste oliebollen
en in de manege overheerst dan
ook die heerlijke baklucht. Ook de
gemeente Deventer draagt bij aan
de netto-opbrengst van de Boeldag
doordat zij de stortkosten voor
haar rekening neemt voor het afval
dat overblijft na de Boeldag. En
vele jaren al ook ondersteunen een
aantal Battumse ondernemers de
Boeldagcommissie door een bijdrage te geven om de nodige PR voor
de Boeldag te kunnen organiseren.
Ook dit jaar was de Boeldag op 27
oktober een doorslaand succes. De
voorzitter van de Boeldagcommissie, Tonnie Verwoerd, kon dan ook
niet minder dan het mooie bedrag
van maar liefst 9525 euro uitreiken
aan de vertegenwoordigers van allerlei ‘goede doelen’ in Bathmen.
De volgende organisaties behoorden
dit keer tot de gelukkigen:
• Wandelvierdaagse Bathmen,
cadeau voor wandelaars i.v.m.
50 jaar 4-daagse: € 1000,-.
• Stichting 4/5 mei Loo-Bathmen, bekostiging herdenking 4
mei: € 1350,-.
• ABS Handbal, wedstrijdtafel:
€ 1000,-.
• P.J.B. Aspirantencommissie,
leuke activiteit i.v.m. jubileum
P.J.B.: € 750,-.
• Stichting Bathmense Beiaard,
feest rondom de Dorpskerk:
€ 500,-.
• Stichting Hartveilig Bathmen,
vervanging AED: € 500,-.
• Kringgroep Salland, zitmaaier:
€ 750,-.
• Vogelvereniging Bathmen, bouwen van ‘vluchtjes’: € 425,-.

0570-542600

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

Een feest van uitdelen:
het geld van Boeldag 2018 wordt uitgedeeld!
BATHMEN - De Dorpskerk moest
46 jaar geleden nodig gerestaureerd worden en om dat mee te
helpen bekostigen besloot de
Plattelands Jongeren Bathmen
(= PJB) een Boeldag te organiseren en de opbrengst aan het
Restauratiefonds te schenken. De
actie werd een doorslaand succes
en een traditie was geboren. De
PJB vormde een Boeldagcommissie en ging sindsdien de
opbrengst van de opeenvolgende
Boeldagen uitdelen aan allerlei
instellingen in Bathmen die sociaal en cultureel werk in Bathmen verrichten. Op die manier is
in die afgelopen 46 jaar al 268
duizend euro uitgedeeld!
Inmiddels is de organisatie van de

www.boode.nl

Table, om daarna in de BrinXs te
feesten tot in de kleine uurtjes?
Of kiezen jullie voor bruidstaart
in de Brasserie en swingen in het
Grand Café, of toch de Grote zaal?
Onder het genot van een feestelijk drankje en een proeverij
van allerlei lekkers van onze
keukenbrigade, laten we je op de
Open Trouwavond onze eindeloze
mogelijkheden graag zien.
Nieuwsgierig geworden? Meld je
aan op https://boode.nl/huwelijksfeest/bruidsbeurs/! Dan kunnen we je uitgebreid rondleiden
en alle vragen beantwoorden.
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VZOD, asbestsanering clubgebouw: € 1000,-.
• Zozijn, aanschaf duo-fiets:
€ 1250,-.
• Commissie Restauratie Orgel,
restauratie orgel in Dorpskerk:
€ 1000,-.
Eigenlijk was de Battumse muziekband Kabaal oorspronkelijk ook een
bedrag van duizend euro toebedacht in verband met het feest dat
zij op de Brink gaven naar aanleiding van hun jubileum. Zij bleken
echter een sluitende begroting te

hebben na afloop van het feest en
stelden hun duizend euro weer ter
beschikking. De Boeldagcommissie
meende dat het bedrag heel goed
besteed zou zijn als bijdrage aan
de restauratie van het orgel in de
Dorpskerk. Vandaar. Alle vertegenwoordigers van de genoemde
organisaties toonden zich bij de
uitreiking op 27 december van de
donaties in Zaal De Brink opgetogen over de meevaller!
• (Foto: Justin Markvoort.)
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Excuses...
excuses!
T/m 12 januari kopen is prijsverhoging van 2019 ontlopen!

Dank voor uw begrip en belangstelling. Tot
in de late uurtjes hebben we getracht iedere
klant van dienst te zijn, maar door de grote
drukte is dat helaas niet gelukt.

We hebben niet iedereen kunnen helpen:
raten
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6995,-

A

elijk modern / of

Gaat u voor land

Keuken
incl. 7 apparaten

Naar keuze modern
greeploos hoogglans lak of modern
landelijk kaderfront.
Inclusief massief
Qualitec werkblad
en smetplint!

s?
r modern greeploo

voo

Inclusief alle luxe en comfort van onderstaande apparaten

Badkamer
3328,- -/- 10%
Gashaard
2100,- -/- 5%
30 m2 PVC vloer
1388,- -/- 5%

Keuken
Design badkamer
Elders

+

Inductiekookplaat 90 cm schouw
80cm, Adv.pr. 1599,- Adv.pr. v.a. 930,-

+

vloer

Topkwaliteit PVC vloer

A BEAUTIFUL USE OF SPACE
BY PAUL ROESCHER

4750,-

+

badkamer

Koeler A+
adv.prijs 750,-

2995,-

Elders

Elders

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

1995,-

Alles bij elkaar!

ari
12 janu
ijs t/m

1497,-

Topmerk Stoves fornuis 90 cm.
Nieuw model!
50,-!
Elders 35
januari
3 ovens en
t/m 12
tieprijs
Ac
5-pits
inductie
zwart/
oudwit.

2275,-

95

p/m2

3-in-1 kokend water kraan
*

ACTIE

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

Van 1299

ri
12 janua
ijs t/m

Actiepr

1995,-

,Van 89

ri
12 janua
ijs t/m

750,-

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

Actiepr

35,-

Ac

januari

Duravit toilet

l 1620,-!
Normaa
januari
t/m 12
tieprijs

Ac

Bijpassende stoel met walnoot
poten. Van 199,- nu 160,-

1250,-

Woonvloer
Incl. fornuis pluspakket t.w.v. €75,-

p/m2

p/m2
p/m2

p/m2

Woonvloer

Tegel 75x75cm in
betonlook, leverbaar in
3 kleuren. Gripvast en
project-kwaliteit. Van 70,-

75x75 cm

ri
12 janua
ijs t/m

29,50

januari
t/m 12
tieprijs

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

Actiepr

595,-

p/m2

ing!
nbetal

Geen aa

e-prijs

rantie!

ga

PAUL ROESCHER
Laagst

K E U K E N

•

B A D

Zon/feest dagen gesloten. COMBI-VOORDEEL

Gotink Catering komt ouderen tegemoet na BTW verhoging
DEVENTER - Vanaf 1 januari is
het laag BTW omhoog gegaan
en hierdoor wordt alles duurder.
De boodschappen in de supermarkt, maar ook de maaltijden
aan huis. Een kleine prijsstijging
lijkt dan niet veel, maar wanneer
iemand zes maal per week een
maaltijd ontvangt kan dit flink
in de papieren lopen.
Gotink Catering wil ouderen hierom
tegemoet gaan komen met haar
nieuwe koelverspakketten. Hierbij
worden er drie koelversmaaltijden
ineens aan huis bezorgd en dit
scheelt in de prijs. “Dit scheelt ons
in de bezorgkosten en de klant in
de portemonnee” zegt eigenaar
Bert Gotink hierover “en mensen

14.800,-

ari

Tafel model X in staal
6 cm dik walnoot-kleurig mat
blad 250x100cm.

1564,-

=

Actiepr

00,-!
ri
Elders 31
12 janua
ijs t/m

Greeploos wit
hoogglans compleet
zoals opgesteld en
incl. 3 apparaten.

Schuifdeursysteem
Tot 160 cm breed.

INFORMEER
NAAR ONZE

Actiepr

js t/m 12

schuifdeur

Incl. ultraslimme
afstandsbediening.

Afzuiging ín de inductiekookplaat! 80 cm breed
NOVITEIT

Actiepri

+

Schuifdeursysteem
1665,- -/- 10%

12 janu

43,

BUDGET-Trendline keuken

*afhankelijk van
ondergrond en
pakinhoud.
Minimaal 30 m2.

66,-

ijs t/m

Actiepr

3395,-

ari
12 janu
ijs t/m

Boiler + 3-in-1 Kookworkshop
kokend water t.w.v. 70,- van
kraan 1030,- onze huiskok

Actiepr

(bij ons zijn de
prijzen wél incl. btw)

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

haard

Gashaard 1m breed vuur

Mooie vaste vloer,
uiterst slijtvast voor
intensief gebruik!

ri
12 janua
ijs t/m

Actiepr

Vaatwasser A+AA
adv.prijs 880,-

30 x 150 cm

Combi-oven/magnetron adv.pr. 1349,-

Hetelucht stoomoven adv.pr. 1470,-

6995,2995,1995,1318,1497,-

www.paulroescher.nl

Topkwaliteit ke

tijden zijn van dezelfde, heerlijke,
kwaliteit als de huidige maaltijden in magnetron verpakking.
“Voor ons is het slechts een kleine
logistieke aanpassing”, laat Bert
Gotink weten, “en we hopen dat zo
iedereen kan blijven genieten van
onze lekkere maaltijden!”
De koelverspakketten worden op
dinsdagmiddag en vrijdag middag uitgeleverd en de maaltijden
kosten € 6,75. De eerste van de 650
vaste klanten hebben inmiddels
hun koelverspakketten bezorgd
hoeven zich geen zorgen te maken, gekregen en zijn dolblij met deze
tegemoetkoming. Gotink Catering
in alle regio’s blijven we gewoon
hoopt deze dienstverlening per 1
warm aan huis bezorgen. Dit is
februari in haar totale verzorgingsslechts een aanvulling op onze
huidige dienstverlening.” De maal- gebied beschikbaar te hebben.

•

V L O E R

IS NIET VAN TOEPASSING OP

•

H A A R D

BUDGET-ASSORTIMENT / ACTIES.

Biologisch moestuinieren
TWELLO - Op dinsdagavond 15
januari geeft culinair groenauteur en bio-imker Alma Huisken voor Groei& Bloei in Twello
een lezing over Biologisch
moestuinieren.
Alma is bekend vanwege haar
artikelen voor talrijke dagbladen,
lifestyle- en tuinmagazines. Ook
schreef ze boeken, zoals Groentje
in de moestuin, Van het land of
Dichter bij de bij.
Op deze avond zet Alma Huisken
de biologische moestuin centraal.
Verwacht een spreekster die vol

vuur en met veel humor - en tips
- vertelt over het zorgen voor de
aarde en het kweken van allerlei
lekkers. Dat doet ze vanuit een
strikt eerlijke benadering, dus
niet alleen de eclatante successen
maar ook de mislukkingen komen
aan de orde!
Op deze avond zijn ook haar boeken tegen contante betaling te
koop. Ze signeert ze op verzoek!
De lezing wordt gehouden in
Gebouw Irene, Dorpsstraat 61 in
Twello. Aanvang: 20.00 uur.
Informatie: www.deventer.groei.nl
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Herdertjestocht: een nieuwe traditie is geboren!
BATHMEN - Op zondag 23 december is de Herdertjestocht in
Bathmen gehouden. De Herdertjestocht werd voor de vijfde
keer georganiseerd door de
Stichting Bathmen Promotie, de
Protestantse gemeente BathmenOkkenbroek en Boerendansgroep
‘Battumse Venne’.
De route startte in de Dorpskerk
Bathmen. Ongeveer 500 ouders,
kinderen en opa’s en oma’s hebben
de mooi verlichte route door het
centrum van Bathmen gelopen op
zoek naar baby Jezus. Onderweg
werd door verschillende Bathmense
verenigingen een deel van het
kerstverhaal verteld en uitgebeeld.
Het verhaal begon in de kerk,
pastoraal werker Hanneke Overduin
gaf uitleg over wat het oude kerstverhaal eigenlijk inhoudt en wat
we er tegenwoordig samen nog mee
kunnen doen. Vrede op aarde.
Nick Brilman zong samen met de
kinderen een paar kerstliederen
en daarna kon men in groepjes de
kerk verlaten en de route lopen.
Scouting Bathmen heeft de herders
in het veld het verhaal laten
vertellen. De PJB-jongeren hebben
de herberg verzorgd, waar Jozef
en Maria geweigerd werden, omdat
de herberg vol zat. Daarna ging de
route verder naar de bibliotheek,
waar de medewerkers van de bibliotheek samen met medewerkers van
de gemeente en vrijwilligers van
de Oudheidkundige Kring Bathmen

Al wat wenselijk is
Het 'Nieuwjoarwinn' in de buurt op 1 januari is bij mijn
weten ruim een eeuw oud gebruik.
Gekkigheid ook! De jongens van toen trokken de boerenkoolstronken uit de grond. Ze propten ze bij ons in de
kachel. Op de Salamander stond: "Ik brand altijd", maar dan
in het Frans. Hij doofde puffend uit, net als de Nieuwjaarschieters.
Die moest je de volgende dag ook weer 'oppörken'.
Is iemand dit ook overkomen, drink dan sterke koffie met
veel suiker.
Ben je dan nog gammel, mag je mij bellen. Het goede nummer is: Nummer 100!
stempels uitdeelden aan de kinderen. De kinderen moesten zich, net
als Jozef en Maria, inschrijven bij
de gemeente. Na de bibliotheek liep
de route naar het schoolplein van
de Dorpsschool waar de Vrouwen
van Nu als wijzen uit het Oosten
hun deel van het kerstverhaal hebben verteld; ze waren samen met
de kamelen een mooi plaatje.
De route eindigde op de Brink in
Bathmen waar de levende kerststal,
gemaakt door Jan van Ark en Wim
Hekkert, decorbouwers van de Battumse Revue, was ingericht door de
Protestantse gemeente BathmenOkkenbroek. Jozef en Maria hebben
met hun kindje Jezus alle kinderen
en ouders als kraamvisite ontvangen. Lotte en Michael van Driel
met hun pasgeboren dochter Loïs
speelden Jozef, Maria en Jezus.

In de tent met ijsbaan van Carnavalsvereniging De Battumse Pompers kon ‘koek en zopie’ worden
genuttigd en de Vrienden van De
Oude Molen zorgden voor heerlijke
pannenkoeken. De Brink was gezellig aangekleed in ‘kerststijl’ door de
Battumse Pompers en Boerendansgroep ’Battumse Venne’.
Onderweg was er zang van Close
Company, Nick Brilman en Irsa
Bruggeman. De Bêkezangers traden
op bij de ijsbaan in de tent van de
Battumse Pompers, waar het erg
gezellig werd.
Dankzij de hulp en samenwerking
van alle vrijwilligers, verenigingen
en bedrijven die belangeloos hun
medewerking verleenden, kan de
organisatie terugkijken op zeer een
geslaagd evenement.
(Foto: Gerdien Bos-Flierman.)

Oliebollenmarathon Vrienden van de Molen groot succes
OUDE MOLEN - De oliebollenmarathon, die in de hele maand
december 2018 werd gehouden
door de Vrienden van de Molen
de Leeuw, is een groot succes
geworden. Naast het feit dat er
op de zaterdagen 8 december, 22
en 29 december al goed verkocht
was, werd Oudejaarsdag het
echte hoogtepunt.
Duizenden oliebollen zijn over de
toonbank gegaan. Bijna vanzelfsprekend kwamen heel veel trouwe
klanten die de kwalitatief op
een hoog peil staande, heerlijke
oliebollen hadden besteld, deze
afhalen. Daarnaast was er echter
ook een onverwacht grote toeloop
voor de losse verkoop. Er waren
wat wachttijden, maar dat was voor
niemand een probleem omdat er
in ruime mate gezorgd werd voor

(gratis aangeboden) koffie, thee,
chocolademelk en dergelijke. Toch
leidde de extra toeloop er toch nog
menigeen aan het eind van de middag moest worden teleurgesteld.
De Vrienden van de Molen waren
'uitverkocht'.
De organisatoren van de oliebollenmarathon, Jaap Borren en Jacco

De keizerlijke hof-elite liet in
Kyoto fraaie villa’s en tuinen aanleggen. In de 17e eeuw groeide de
nieuwe hoofdstad Edo uit tot een
metropool, echter nog geheel uit
hout.
Dit veranderde na 1854, toen Japan
zich openstelde voor de rest van de
wereld. Er verschenen treinstations, banken, musea en ministeries,
gebouwd van nieuwe materialen
als steen, staal, baksteen en later
beton. De WOII bracht grote schade
toe aan de Japanse architectuur,
die zichzelf in de vijftiger jaren
van de vorige eeuw opnieuw uit-

Aandacht voor rust en stilte bij
Wereldwinkel Bathmen
BATHMEN - In de maand januari
is het gezamenlijke thema van
de Wereldwinkel en Bibliotheek:
'Rust, Stilte en Spiritualiteit'. De
Boeddha’s, wierook en wierookhouders krijgen daarom extra
aandacht.
Boeddha’s zijn er in alle maten.
De reis-Boeddha's zijn erg leuk als
klein cadeautje, maar ook bijzonder
om te geven bij een boek over yoga
of spiritualiteit.
En voor de liefhebbers is er de
wierook. De wieroken van Gaia’s Incense zijn handgemaakt, natuurlijk
en fairtrade. Ze worden met liefde
gemaakt door een groep vrouwen
uit een achterstandsgebied in het
zuiden van India. De vrouwen ontvangen hiervoor een eerlijk loon.
De foodartikelen worden tot en
met 26 januari aangeboden voor
de 'oude prijs' met 6 % BTW. Dus

nog een reden om deze maand
even langs te komen in de Wereldwinkel Bathmen. U bent van harte
welkom.

Denneboom, maar ook alle andere
vrijwilligers die hebben meegeholpen, mogen trots zijn op dit succes.
De penningmeester van de Stichting Windkorenmolen de Leeuw
zal met plezier de opbrengst
bijschrijven en gebruiken voor het
onderhoud en instandhouding van
de molen.

BBKK-lezing door drs. Max Put,
kunsthistoricus
BATHMEN - Max Put presenteert
op maandag 14 januari 2019
een overzicht van de Japanse
architectuur, het eerste niet
westerse land, dat een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het 20e -eeuwse
modernisme.
In de derde eeuw verrezen er enorme grafheuvels voor de keizerlijke
familie. Tijdens het boeddhisme
in de zesde eeuw verschenen er
tempelcomplexen, in Chinese stijl,
maar al spoedig met Japanse kenmerken. Boeddhistische tempels
bleven echter belangrijk.

$OLHYDQGH3RWKDDU

Vuurwerk boven Bathmen
• BATHMEN - Deze foto van het vuurwerk boven Bathmen werd op 1
januari 2019 gemaakt door Hans Kleine Koerkamp.

Lettele Schoon Heel Gewoon

vond, met Westerse architecten als
Le Corbusier en Frank Lloyd Wright
als voorbeeld.
Versmolten met de eigen traditie
ontstond het Japans modernisme.
Cultuurhuus Braakhekke Bathmen,
aanvang 20.00 uur. Entree € 7,00
p.p. BBKK-leden gratis.

LETTELE - Op 2 januari
stond het kraampje
er weer van Lettele
Schoon. De werkgroep
werd ondersteund door
Cambio en vele zakken
vuurwerkresten kwamen op
het centrumpleintje bij elkaar.
In ruil voor mandarijn, koffie,

kniepertje of chocolaatje
bleven 300 kg resten
vuurwerk achter voor de
vuilophalers.
Ook het kerkplein en schoolplein zien er weer tiptop uit.
Lettele gaat schoon 2019 in. Iedereen geniet ervan dus we gaan
samen zo door. Heel gewoon.

VRIESKOOPJES

OPEN TROUWAVOND

maakt er een feest van!
Je hebt landhuizen, je hebt kastelen en je hebt Boode in Bathmen!
Kom naar de OPEN TROUWAVOND en laat je inspireren
door alle mogelijkheden bij Boode (Brink 10 in Bathmen):
trouwen voor de wet, huwelijksdiner, dansfeest, catering, receptie...
Woensdagavond 16 januari 2019 vanaf 20.00 uur




enjoyboode

www.boode.nl
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Altijd al goed willen
leren schilderen?
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Dé opleiding waar u goed en vakkundig leert
schilderen volgens de technieken van de oude meesters
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Aanmelden en info via: www.fijnschilderen.nl
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Bij deze boeren kunt u het dak op!
BATHMEN - Met deze slogan
is het Noaber – Energie Fonds
gestart met de verkoop van het
tweede dak zonnepanelen. Deze
panelen komen te liggen op
het dak van melkveehouderij
Roeterdink en heeft de toepasselijke naam Arkelsteijn.

Winnaar hoofdprijs Sinterklaas Puzzelkrant
BATHMEN - De eerste edite van de Bathmense Krant Sinterklaaspuzzelkrant is een regelrechte hit gebleken. Mede door het
ongelooflijke aantal prijzen dat door diverse ondernemers ter
beschikking was gesteld. Het aantal inzendingen overtrof alle
verwachtingen.
De hoofdprijs, een week camperverhuur van Camperverhuur Groenouwe t.w.v. € 600,- is gewonnen door mevrouw Bos uit Bathmen. Op de
foto feliciteert Harmen Groenouwe de prijs aan de gelukkige winnares.

De zonnepanelen op het eerste
dak, van melkveehouderij Nijkamp
– Marsman te Oxe, zijn inmiddels
verkocht aan burgers uit Bathmen
Te laat!
en omgeving. Het dak heeft de
(dak familie Nijkamp – Marsman)
mooie naam Kiekebos. Dit dak zal
zonnepanelen op daken van agranaar verwachting begin februari
rische bedrijven in Bathmen, is
2019 worden gelegd.
aangesloten bij Noaber-Energie.
Deze overkoepelende coöperatie
In totaal hebben 8 agrariërs het
Noaber-Energie richt zich op het
dak van hun bedrijf ter beschikduurzaam maken van Bathmen.
king gesteld voor zonnepanelen.
Door het bundelen van initiatieZij willen daarmee in samenwerven (bijvoorbeeld het zonnepark
king met burgers een verdere
bijdrage leveren aan de Bathmense van Erik Brilman, het groen gas
project van Hans Nijkamp) kan de
gemeenschap.
noodzakelijke energietransitie in
Het Noaber – Energie Fonds, dat
Bathmen sneller worden gerealizich toelegt op het leggen van

Nu in de aanbieding!
(dak familie Roeterdink)
seerd.
Dit is een van de redenen waarom
Co-Stroom is omgedoopt in het
Noaber Energie Fonds.
Afgelopen donderdag 20 december hebben ca. 40 personen de
informatieavond over het Noaber
Energie en het 2e dak Arkelsteijn, in Cultuurhuus Braakhekke,
bijgewoond. Een brochure over de
zonnepanelen kunt u aanvragen
via: noaberenergie@gmail.com.

Door Vrienden Muziekvereniging Orpheus:
Okkenbroek-promotie via een tas!
OKKENBROEK - Je eigen dorp
promoten kan eigenlijk al op een
heel simpele manier, bijvoorbeeld door een tas aan te schaffen met daarop, heel subtiel, de
tekst: WE (hartje) OKKENBROEK!
De tas is verkrijgbaar via de Vrienden van de Okkenbroekse Kerk, de
donateursvereniging die jaarlijks
allerlei acties op touw zet om geld
in te zamelen ten behoeve van het
behoud en onderhoud van de kerk
als pittoresk en beeldbepalend
gebouw in het dorp.

Wilt u ook in het bezit komen van
zo’n mooie shopper? Stuur een
mailtje naar mhvier@gmail.com
dan wordt u voor € 6,50 eigenaar.

Inzameling oud papier buitengebied Bathmen in 2019
BATHMEN - Ook in 2019 zullen
Orpheus en zijn vrijwilligers
actief zijn om het oud papier
huis-aan-huis op te halen. Hieronder staan de data aangegeven
wanneer het oud papier elke
derde zaterdag van de maand,
i.s.m. Circulus-Berkel, zal worden
ingezameld in het buitengebied
van Bathmen in de volgende
straten:
Kleinen Traasterdijk, Apenhuizerweg, Looënkweg, Hogeweg,
Woertmansweg en Gorsselseweg
(buiten bebouwde kom), Oxersteeg,
Molenweg, Geltinksteeg, Steginksweg, Leppersweg, Veldkampsteeg,
Hoogesteeg, Boersenk, Rossemansweg, Blankenadijk, Zuidlooërweg, Peppeldijk, Broekhuisdijk,

Braakmansteeg, Langenbergerweg,
Bronsvoorderdijk 1 t/m 9 en 2 t/m
8, Marsdijk en Koersenweg.
De inzameldagen op zaterdag in
2019 zijn:
zaterdag 19 januari, zaterdag
16 februari, zaterdag 16 maart,
zaterdag 20 april, zaterdag 18 mei,
zaterdag 15 juni, zaterdag 20 juli,
zaterdag 17 augustus, zaterdag 21
september, zaterdag 19 oktober,
zaterdag 16 november en zaterdag
21 december.

Oud ijzer
Het oud ijzer wordt in Bathmen
en het buitengebied niet meer bij
u opgehaald. U kunt het gehele
jaar uw oud ijzer brengen naar
de Bronsvoorderdijk 14a. Dit kan
alleen na een telefonische melding
(0570-543785).
De opbrengst van de inzamelingen
komt ten goede aan Muziekvereniging Orpheus.
D www.orpheus-bathmen.nl

Overname Welkoop Laren
LAREN - Anton Kappert, de
eigenaar van Welkoop Laren b.v.,
heeft het bedrijf per 1 januari 2019 overdragen aan Henri
Bakker, eigenaar van Welkoop
Bathmen.
Anton Kappert is bijna 14 jaar de
eigenaar geweest van Welkoop
Laren b.v. “Bijna 23 jaar heb ik
mogen werken binnen de prachtige
formule van Welkoop. Eerst als
eigenaar van Welkoop Bathmen en
sinds 2005 ook als eigenaar van
Welkoop Laren b.v.”, aldus Anton
Kappert.
Henri Bakker is van 2005 tot 2015
bedrijfsleider geweest bij Welkoop Bathmen. In 2015 heeft hij

Welkoop Bathmen overgenomen
van Anton Kappert. Nu maakt hij
de volgende stap door ook Welkoop
Laren over te nemen. Hij blijft ook
eigenaar van Welkoop Bathmen.
In Bathmen wordt de dagelijkse
leiding overgenomen door bedrijfsleider Maarten v.d. Streek.
In die 14 jaar heeft Anton mogen
werken met, zoals hij zegt “geweldige collega’s. Zonder dit geweldige
team was de winkel niet geweest
wat het nu is”.
“Voor mij is het nu tijd om een
stap terug te doen en de zaak over
te dragen aan Henri. Ik dank alle
klanten en relaties voor het vertrouwen en ik wens Henri en zijn
team heel veel succes”.

nieuw

De mooiste keuken
of badkamer begint
bij Aart van de Pol

keukens in
BATHMEN!

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

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

aart vandepol.nl

B A D K A M E R S , K E U K E N S & V LO E R E N
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Nieuw 435/535 AWD
ontworpen door de wereldleider

Bij aankoop van een automower
vanaf type 315 krijgt u een
Accu trimmer set compleet GRATIS

T.w.v € 379,-

Bij aankoop van een Husqvarna
zitmaaier trekker GRATIS
50 Ltr Power 4 Benzine

Tel 0570-503806
Colmschate
Lettele
Haarle

Holterweg 112
Ten havesweg 1
Molenweg 8A

Druk en zetfouten voorbehouden
op = op

ag, dat
zoeken we
zo weer
eventjes 0p!

hoe kom
jij aan
dat
verhaal?

www.unicomoost.nl

T.w.v € 179,-

a r t i ke l ge mi s t .nl
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EHBO Lettele-Okkenbroek zoekt (dringend) nieuwe leden
LETTELE-OKKENBROEK - EHBO-ers, je hoopt ze
niet nodig te hebben. Toch zijn ze bij vrijwel
elke sportieve en/of muzikale grotere openbare
activiteit, die in Lettele of Okkenbroek wordt
gehouden, zichtbaar aanwezig. Meestal om een
verbandje aan te leggen of een verstuikte enkel
te koelen. Maar…. de incidenten kunnen ook
erger zijn en dan kan het gaan om een mensenleven! Gelukkig komt dat niet vaak voor, maar
dan geldt wel dat elke seconde telt!

grootste deel vergoed.
Ook zijn er werkgevers die het belangrijk vinden dat
een medewerker een EHBO-diploma bezit en daarom
best een deel van de kosten willen vergoeden.
En EHBO’er ben je altijd, dus ook privé kun je na de
cursus in alle gevallen helpen. Met een praktijkexamen wordt de cursus afgesloten.
De onderwerpen in de cursus variëren van behandelen van bloedende wondjes tot inwendige verwondingen, onderkoeling en verbranding, een verstuiking,
reanimeren en AED, eerste hulp bij kinderen en verbandleer. Meer informatie vind je op de www.ehbo.nl
In de meeste gevallen zijn er bij evenementen verNa het behalen van het EHBO-diploma (incl. reaniplicht minimaal twee EHBO’ers present, zoals bij de
Koerkampstocht in het najaar of de Kunstfietsroute matie) hoopt men dat je bereid bent om aan enkele
evenementen een bijdrage te leveren. In het vroege
in juni. En af en toe zelfs vier, bijvoorbeeld bij de
voorjaar maakt men daarvoor een rooster en onderOostermaetloop.
ling mag je zeker ruilen, mocht je onverhoopt een
Het afgelopen jaar heeft de EHBO-vereniging aan
keer verhinderd zijn. De planning is altijd in overleg.
enkele evenementen helaas geen bijdrage kunIn de wintermaanden, als er vrijwel geen evenemennen leveren. Dit had te maken met een tekort aan
EHBO-gediplomeerden. Dat vond men heel vervelend ten zijn, is er op de eerste maandag van de maand
een herhalingsles om de vaardigheden te onderhouen daarom hoopt men in het nieuwe jaar een frisse
start te maken. Daarom is men op zoek naar nieuwe den. Serieus en luchtig doet men met elkaar de oefeningen en houdt men elkaar scherp. En natuurlijk is
leden. Mannen, vrouwen of jongeren vanaf 16 jaar
zijn meer dan welkom. En je levert gelijk een bijdra- het ook erg gezellig.
ge aan het in stand houden van het verenigingsleven De EHBO is een (nu te) kleine club van Lettelenaren
en Okkenbroekers. En ook als je in de omgeving van
in Lettele en Okkenbroek.
beide dorpen woont, ben je van harte welkom om je
aan te sluiten.
Basiscursus EHBO
In februari wil men starten met een beginnerscurBelangstelling?
sus. Men hoopt op ongeveer 10 deelnemers. Meer
Als je belangstelling hebt of vragen, kun je contact
mag altijd. In acht lessen, in te plannen in overleg
opnemen met Lucia van Kruijl, voorzitter EHBO Letmet de deelnemers, kun je het Basisdiploma EHBO
halen. De kosten zijn gering (boekje Oranje Kruis en tele-Okkenbroek, tel. 06-20646880/ehbo-lettele@
live.nl Graag zo snel mogelijk, maar voor 22 januari
cursusdeelname, nog nader te bepalen) en worden
vrijwel door alle ziektekostenverzekeringen voor het in verband met de voorbereiding van de cursus.

Snertactie van
handbalvereniging Lettele
LETTELE - Zaterdag 12 januari is er in Lettele,
Okkenbroek en de buitengebieden de jaarlijkse
snertactie van handbalvereniging Lettele.

Leden van de vereniging komen vanaf 10.00 uur ’s
ochtends langs de deur in en om Lettele/Okkenbroek.
De erwtensoep is kant en klaar per liter ingevroren in
een handige platte verpakking. Wederom is de snert
natuurlijk goed gevuld! U betaalt voor 1 liter snert
€ 4,00.

Ύ hŝƚŐĞǌŽŶĚĞƌĚďĂƐŝƐĐŽůůĞĐƟĞ͘

ĞŚĞůĞŵĂĂŶĚũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϵ
Alle van BOMMEL

Alle

HERENSCHOENEN

DAMES SCHOENEN

NU € 149,= p/p
Alle overige merken

10 % - 50% korting
Ύ

(Zie Stickers)

tŝũǁĞŶƐĞŶƵĞĞŶŐŽĞĚ
Alle
KINDERSCHOENEN

25% Korting
Restantparen

€ 39,Ύ

€10,- t/m € 100,Korting
ůŽƉĞŶĚϮϬϭϵƚŽĞ͘

Ύ

HERENMODE

BROEKEN WEKEN
4 weken lang
2 halen 1 betalen

(Zie Aktierek)

Ύ

-u;mv;;]ƑƒŊ ƕƓƔƐ oѴ|;mŊ ƏƔƓѶŊƒѵƐƔƔƐŋ ĺv|;m;m0;u]v1_o;m;mĺmѴ

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 11 januari 2019 bij: Hennie Vincent, tel.
654127; Dinie Nekkers, tel. 543153;
Gerry Teunissen, tel. 542251 of
Toos Bronsvoort, tel. 651329.

Lezing Historische Vereniging De Elf Marken
EPSE - Donderdag 17 januari zal
Mirjam van Velzen in het kerkje
van de Protestantse Gemeente te
Epse een lezing verzorgen onder
de titel 'Horigheid: juk of zegen?

landbezitter. Mirjam van Velzen zal
uitleggen wat horigheid voor de
regio heeft betekend. In de middeleeuwen was vrijheid voor lang
niet iedereen vanzelfsprekend. Veel
boeren in de omgeving van Gorssel
en Epse waren horig aan een heer
Mirjam is werkzaam bij het Regioof kerk. Maar wat hield dit precies
naal Archief Zutphen. Zij heeft in
Groningen geschiedenis gestudeerd in? Wat waren de rechten en plichen is in Lochem afgestudeerd. Haar ten van deze horigen en hoe erg
afstudeerscriptie had als onderwerp was het om 'onvrij' te zijn?
´Horigheid´.
U vindt het kerkje in Epse aan de
Horigheid beschrijft een maatLochemseweg 36. De deuren gaan
schappelijke toestand. In de
middeleeuwen en ook daarvoor en om 19.30 uur open en de lezing
daarna, waren horigen boeren, die begint om 20.00 uur.
aan hun land verbonden waren,
Leden hebben gratis toegang en
zonder dit te bezitten, en met
niet-leden betalen € 5,00.
bepaalde verplichtingen aan de
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Bathmen
* Vr 11 januari, 19.15 uur: Volleybal in sporthal De
Uutvlog: A.B.S. Dames 1 - Dros-Alterno Dames 9.
*Ma 14 jan, 20.00 uur: BBKK-lezing (Geschiedenis
van de Japanse architectuur) door drs. Max Put,
kunsthistoricus, in Cultuurhuus Braakhekke.
* Wo 16 jan, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Hans
Vesterink in de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Laren
* Zo 13 jan, 14.00 uur: Nieuwjaarsconcert Larenka
in zaal Stegeman.

Kun jij reanimeren?

Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Spanjaarsdijk 96
7434 RT Lettele
0570-551373
www.autobedrijfwelgraven.nl
E-mail: info@autobedrijfwelgraven.nl

$3..(85,1*21'(5+28'
9(5.2231,(8:(1*(%58,.7
9(5+885.2(/:$*(1
7$1.67$7,21

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.
12 en 13 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: Tandartspraktijk Markelo, Goorseweg 4,
Markelo, tel. 0547-380586.
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.
12 en 13 januari
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
12 en 13 januari
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnum-

mer: 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
* Za 12 jan, 19.00 uur: Vesper. Uit de Vespergroep.
* Zo 13 jan, 10.00 uur: Ds. R. van Oosten uit
Warnsveld.
Okkenbroek
* Zo 13 jan,10.00 uur: Dienst in Bathmen.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 11 jan, 09.00 uur: Eucharistieviering. H. Brummelhuis.
* Zo 13 jan, 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Herenkoor. G. Nijland.
Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 13 jan, 10.00 uur: Afscheid/bevestiging
ambtsdragers. Ds. Trijnie Plattje.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 13 jan,10.15 uur: Eredienst.
H. Nicolaas Schalkhaar
* Zo 13 jan, 10.30 uur: Eucharistie-/presentatieviering Evelien Reeuwijk met samenzang. Pastoraal
team.
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
* Zo 13 jan, 10.30 uur: Eredienst.
*Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 13 jan, 10.00 uur: Ds. J.H. Weijenberg uit
Harfsen.
Protestantse Gem. Laren
* Zo 13 jan, 10.00 uur: Kinderkerk. Dhr. J. Leijenhorst uit Ruurlo.
Protestantse Gem. Almen
* Zo 13 jan, 10.00 uur: Ds. D. van Doorn uit Eefde
Protestantse Gem. Epse
* Zo 13 jan, 10.00 uur: Dienst in Gorssel.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe
* Zo 13 jan, Doop van de Heer, 10.00 uur: H. Mis
m.m.v. Parochieel Koor. Pastoor H. Scheve. Aansluitend Nieuwjaarsreceptie.

Nieuwjaarsmiddag
in de Vonkert
LAREN - De Stichting Vrienden van Ruempol
verzorgt maandelijks een gezellige middag
voor senioren uit Laren en omgeving in de
ontmoetingsruimte van de Vonkert in Laren.
In januari is dit een gezellige Nieuwjaarsmiddag
op woensdag 16 januari met een muzikaal optreden van Linie en Dini. Er wordt gezorgd voor
koffie of thee, een hapje en een drankje.
De middag is gratis en begint om 14.00 uur.
Elke dinsdagmiddag om 12.00 uur is er een
open tafel in de Vonkert. Hiervoor zijn nog
enkele plaatsen vrij. Hebt u interesse? Bel voor
inlichtingen Dini Hoentjen, tel. 401311.

Repair Café in Kulturhus Laren
LAREN - Op zaterdag 12 januari draait het in
Kulturhus ’t Kruispunt aan de Verwoldseweg 1
allemaal weer om repareren. Het Repair Café
bestaat vijf jaar! In die jaren hebben vele inwoners van Laren en omgeving de weg naar het
Kulturhus gevonden en hebben de vrijwilligers
vele honderden reparaties uitgevoerd.
Tussen 09.30 en 12.30 uur staan ze voor u klaar.
Zij helpen gratis bij alle mogelijke reparaties (ook
kleding e.d.) en gereedschap en materialen zijn
aanwezig. Alles dat het niet meer doet is welkom
en maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in Repair Café Laren weten bijna altijd raad.
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De kerstmarkt in
Loo - ‘t Dijkhuis

Stratenvolleybaltoernooi ABS
BATHMEN - Heb jij zin in een actieve en gezellige volleybalavond
samen met je collega’s, buren,
vrienden of familie in combinatie met een afterparty in
de kantine? Stel dan een team
samen en geef je nu op voor het
jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi van ABS Bathmen.
Een volleybalteam bestaat uit
zes mensen en je speelt meerdere
wedstrijden in je poule. De teams

die bovenin hun poule eindigen,
strijden later op de avond in de
finales voor de bekers.
Het toernooi bedraagt € 15,00.
Je hebt keuze uit twee avonden:
vrijdagavond 8 maart 2019 en
zaterdagavond 9 maart 2019. Stel
zo snel mogelijk je team samen en
mail voor een avondje plezier en
samen (volley)ballen! Voor opgave
en/of vragen mail je naar stratenvolleybalbathmen@hotmail.com

Toe aan een nieuwe
hardloopuitdaging?

BATHMEN - Zoek je een nieuwe
uitdaging en wil je wel eens
goed voorbereid een halve
marathon of zelfs een hele
marathon lopen?
Sluit je dan aan bij de dinsdagavondgroep van ABS in Bathmen.
Deze groep wordt getraind door
Pieter Filius, die inmiddels over
10 jaar ervaring als trainer beschikt en ervaringsdeskundige is
op het gebied van trainingen voor
halve- en hele marathons. Je kunt
je melden op dinsdagavond om
19.00 uur bij Sporthal De Uutvlog
in Bathmen voor een proeftraining.
Tijdens de training is er aandacht voor looptechniek (met
persoonsgerichte adviezen) en
het opbouwen van duurvermogen
om langere afstanden te kunnen
lopen. De trainer begeleidt je in

het omgaan met mentale hardheid
en hij leert je je krachten goed te
verdelen. Uiteraard alles binnen
de grenzen van haalbare stappen die bij jou passen. Daarvoor
moet je wel beschikken over enige
ervaring met hardlopen en minimaal een afstand van 10 km in de
benen hebben.
ABS beschikt ook over loopgroepen waar de begineisen lager
liggen, meer informatie hierover
vind je op https://trimmen.absbathmen.nl/. Eens per jaar wordt
er ook gelegenheid geboden aan
beginnende lopers om te groeien
tot een 5 km loper.
Lijkt het je wat om een proeftraining te volgen bij Pieter, meld je
dan aan op nummer 06-29552013.
Daarna kun je besluiten of je
definitief lid wordt bij de ABSloopgroep.

BATHMEN - Vandaag gaan mevrouw en ik naar de
kerstmarkt in Loo. Leuk en spannend. Ik ben nog
niet eerder met een bewoonster op stap gegaan, dus
ik had van te voren alvast bedacht wat ik nog met
de verzorgende wilde doornemen.
Warme jas voor mevrouw, kunnen we daar iets drinken en wellicht iets lekkers nemen of heeft mevrouw
last van slikproblemen, toiletgang, hoe laat ongeveer weer thuis, sigaretje mee. De auto had ik al leeg
gemaakt, zodat de inklaprolstoel mee kan...
Dat soort dingen. Het ging allemaal door mijn hoofd.
Niet uit stress, maar wel uit een verantwoordelijkheidsgevoel. Ik vind het namelijk bijzonder dat we
samen op pad kunnen gaan. Ook dat haar familie toestemming heeft gegeven zonder dat ze mij
persoonlijk kennen. Het vertrouwen in ’t Dijkhuis
en hun inschattingsvermogen zal vast zeer groot
en verdiend zijn. Het wordt allemaal zo zorgvuldig
geregeld en aangepakt.
Bij de woonkamer aangekomen, merk ik de rust op.
Een kamer vol mensen, een kamer vol stilte. Ik pas
direct mijn tempo aan. De mensen lijken na te genieten van de lunch. En zo ook mevrouw. Ik begroet
haar en ga bij haar zitten. Ze geeft mij het gevoel
dat ze blij is dat ik er ben. Als ik haar zeg dat het
mij heel leuk lijkt om samen naar de kerstmarkt
te gaan, geeft ze aan dat het haar veel te veel is.
Ze heeft geen zin om met mij op pad te gaan. Ze is
vanochtend al weg geweest en gaat vanavond ook
weer weg, dus vanmiddag blijft ze graag thuis.
Okay, ondertussen weet ik dat alles anders kan gaan
dan gedacht, dus ik overleg met de verzorgende. Ze
vraagt mevrouw naar haar wens. Mevrouw wil wel
beneden met mij iets gaan drinken. Dus Rotonde…
here we come.
Beneden aangekomen gaan we eerst aan de stamtafel voor de Rotonde zitten. Ik plaats de rolstoel zo
dat mevrouw goed kan zien wie er allemaal langs
komen. Tussen ons praten door, zwaait ze de voorbijgangers vrolijk toe. Dit is hààr thuis. Prachtig.
Op een gegeven moment merk ik dat er zich meerdere bewoners beneden verzamelen. En verzorgenden.
Je voelt dat er iets gaat gebeuren, maar wat? Een
verzorgende geeft mij een seintje dat er zo meteen
een uitgeleide is. Ik had niet eerder van het woord
gehoord, maar snap gelukkig snel dat het gepaster
is als mevrouw en ik wat ruimte maken en een stuk
verderop gaan zitten. Meerdere bewoners en verzorgenden vormen een liefdevolle haag om de overledene en de familie de laatste keer toe te spreken en
de laatste eer te bewijzen. De warmte is voelbaar.
Als mevrouw en ik ondertussen in de Rotonde gaan
zitten, genieten we van het samenzijn, van de
kerstversiering, van het praten, van de thee, van het
kijken naar buiten, van de aanrakingen. Ik vind het
heerlijk om haar te horen vertellen over haar ouders,
haar gezin van herkomst, haar verzorgende rol voor
haar schoonouders, haar overleden man, de vakanties die zij deden, de baan van haar vader. Ze vertelt
honderduit. Ik luister dankbaar en neem alles in mij
op.

We nemen een aantal foto’s, van onze handen en
van de kerstboom. Daarna besluiten we nog wat
door 't Dijkhuis te wandelen. Ik slenter achter haar
rolstoel en probeer alles netjes te ontwijken. We komen langs de keuken, de bibliotheek, de deur naar
de dagbesteding en lopen samen al gezellig kletsend
verder. We kijken onze ogen uit. Nog even een deur
openklikken met zo’n automatische schakelaar.
Helemaal aan het eind van de hal gekomen, draaien
we om en lopen we terug. Mevrouw zou graag haar
beloofde sigaretje roken. Dus we gaan op zoek naar
vuur en een ruimte waar zij mag roken. Ik zoek de
schakelaar waar we de automatische deur weer mee
kunnen openen, maar zie hem niet. Okay, dan zal
deze deur vast open gaan door aan de deurknop zelf
te draaien. Ik draai linksom, niks. Ik draai rechtsom,
niks. Jeetje, wat nu? Ik probeer nog een aantal keer
op een zwart vlakje te drukken aan de muur, maar
de deur beweegt niet. De korte samenvatting: ik heb
het voor elkaar. Zelfs in ’t Dijkhuis weet ik ons op
te sluiten. Na wat kloppen op de deur, trekken en
duwen aan de deur, zwaaien naar een voorbijganger
zo’n dertig meter verderop, komen we samen tot de
conclusie dat we er zo niet uit komen.
Mevrouw zit gelukkig rustig af te wachten. Samen
met haar grinnik ik om de situatie. De goed-voorelkaar-show.
Gelukkig besloot ik twee uur terug mijn telefoon
van boven mee te nemen. Dank je intuïtie. Die
telefoon komt nu goed van pas. Maar ja, wie ga ik
eigenlijk bellen? De meeste mensen die ik van 't
Dijkhuis ken en van wie ik het telefoonnummer heb,
zijn nu niet aan het werk. Ook wil ik ze niet storen.
De balie in ’t Dijkhuis was op dit tijdstip ook onbemand. Poeh, wat nu? Mevrouw kijkt gezellig op mijn
telefoonscherm mee en vraagt zich waarschijnlijk af
wat ik allemaal aan het opzoeken ben. Het lijkt ons
allebei een goed idee om toch gewoon het algemene
nummer van ’t Dijkhuis te bellen. De telefoon gaat
over en wordt… opgenomen! Ik leg de situatie uit
en hoor gelach aan de andere kant van de lijn. Ja,
de verzorgende engel komt ons redden. Alsof ze nog
niet genoeg te doen had.
Eenmaal weer boven op de juiste woonafdeling,
komt mevrouw eindelijk aan haar sigaretje toe.
Heerlijk zitten we op het balkon in stilte na te
genieten van onze middag.
In de twee uur dat ik bij haar op bezoek ben geweest, heb ik zoveel indrukken opgedaan. ’t Dijkhuis
voelt als een hele wereld op zich. Indrukwekkend en
hartverwarmend.
We kijken elkaar aan, ik kijk in stralende ogen. En
zij in die van mij.
Nathalie Steffens.

Laornse Dorpskwis maakt kans op trofee en geldprijs bij verkiezing van Kern met Pit
LAREN - Vrijdagavond 25 mei
2018 vond de eerste editie van
De Laornse Dorpskwis plaats,
met een succesvolle deelname
van 71 teams. De Laornse Dorpskwis was vorig jaar één van de
140 deelnemers van Kern met Pit
en maakt begin 2019 kans op een
trofee en een geldprijs.

Ruim 140 deelnemers van Kern met
Pit 2018 hebben een jaar lang hard
gewerkt om hun droom te realiseren. De initiatiefnemers van de
Laornse Dorpskwis waren één van
deze deelnemers en maken nu kans
op een trofee en een prijs van 1500
euro! Tot en met 10 januari 2019
kan er gestemd worden via www.
kernmetpit.nl. De internetstemmen
Publieksstemmen tellen voor vijftig en de beoordeling van de vakjury
bepalen beide voor vijftig procent
procent mee, dus de organisatie
roept heel Laren op om te stemmen! de favorieten. Op de Kern met Pit
Al 40 jaar daagt Kern met Pit men- Dag op 19 januari 2019 worden
de favorieten van elke provincie
sen in heel Nederland uit om hun
gekroond tot trofeewinnaar. Die
droom voor hun buurt binnen een
jaar te realiseren. Van het opzetten trofeewinnaars gaan door naar de
landelijke finale van Kern met Pit
van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk: tijdens het ‘We doen het Samen!
Festival’ dat in maart in Amersfoort
als het de directe omgeving maar
plaatsvindt. Daar maken ze kans op
een impuls geeft.

de Gouden Pit van 3.000 euro!
Kom op Laorne: stemmen maar!
De organisatie van de Laornse
Dorpskwis hoopt dat iedereen de
moeite neemt om te gaan stemmen
voor 10 januari 2019. Erica Schoneveld licht toe: “Het zou fantastisch
zijn als we het met publieksstemmen goed gaan doen en kans maken
op de trofee en het geldbedrag van
1500 euro. Het geldbedrag kunnen
we goed gebruiken voor de organisatiekosten van de tweede editie,
die medio 2020 plaatsvindt. Dus
kom op Laorne, stemmen maar!” Om
het iedereen zo makkelijk mogen te
maken, staat de uitleg en link naar
het formulier op de website van de
Laornse Dorpskwis: www.delaornse- • Foto: Grote belangstelling tijdens de afsluitende feestavond van 8
dorpskwis.nl/stemmen
juni 2018. (Foto: Nancy Gerritsen.)
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