Uw regio
makelaar
IN VUUR EN VLAM!

PAG. 3

PROGRAMMA CINEBAT

PAG. 9

INFOPAGINA

PAG. 10

bronsvoordmakelaars.nl
t 0570 544 644

BathmenseKrant

nl

ALMEN | BATHMEN | COLMSCHATE | DIJKERHOEK | EPSE | EXEL | HARFSEN | JOPPE | KRING VAN DORTH | LAREN | LETTELE | LOO | OKKENBROEK | SCHALKHAAR

Week 03 | 16 januari 2019 | jaargang 48

Voetnotes

Team De Battumse Courant wint derde editie Battumse Kwis
BATHMEN – In een volgepakt Boode vond afgelopen vrijdag de
prijsuitreiking plaats van de derde editie van de Battumse Kwis.
Komische anekdotes over foute, ludieke of rare antwoorden werden afgewisseld met fotomateriaal op de schermen. Het eerste
team dat een prijs ontving was team het Peerdevolk. Zij ontvingen
de poedelprijs.
Uiteindelijk bleven er vier teams over (de derde plaats was namelijk een
ex aequo): Team Brannie, Team De Battumse Courant, Team Het Pulletin
en Team Drink & Think 2.0.
Met 953 punten was Team De Battumse Courant iedereen te slim af en
mochten het voltallige team de trofee onder luid gejuich van de zaal

in ontvangst nemen. Team Brannie, het winnende team van vorig jaar
eindigde dit jaar op een knappe tweede plaats en Team Het Pulletin en
Team Drink & Think 2.0 tekenden voor de gedeelde derde plaats.
Na de prijsuitreiking werd er door de leden van de 113 teams nog flink
nagepraat en het bleef lang gezellig in Boode. De kwisboeken die aan
alle teams werden overhandigd werden grondig nagekeken en besproken.
De organisatie heeft al laten weten ook in 2019 weer een Battumse
Kwis te willen organiseren.
Het Kwisboek 2018 en de antwoorden zijn terug te vinden op
D www.debattumsekwis.nl
woners op een nieuwe manier met
elkaar in contact te brengen om zo
te ontdekken dat er heel veel kenCafé krijgen dierbare, kapotte spul- nis en praktische vaardigheden in
het dorp aanwezig zijn.
len een tweede leven. Bezoekers
ervaren de gezelligheid, ze zien dat Noteert u de volgende Repair Café
datum alvast in uw agenda:
repareren mogelijk is en vaak helemaal niet zo moeilijk als ze mis- Zaterdag 23 februari 2019 tussen
10.00 – 13.00 uur in Cultuurhuus
schien dachten. Ook dingen waar
Braakhekke, Schoolstraat 6A in
bijna niets mis mee is, die na een
Bathmen.
eenvoudige reparatie weer prima
bruikbaar zijn. Helaas zit repareren
bij veel mensen niet meer in het
systeem. Het Repair Café wil daar
verandering in brengen. Het Repair
Café is ook bedoeld om dorpsbe-

Bathmen en Loo hebben een Repair Café!
BATHMEN-LOO - Een nieuw jaar!
De beste wensen! Maar vooral
een goed voornemen! Zeker in
deze tijd waarin we steeds meer
worden gewezen op het zuinig
zijn van grondstoffen en op
verspilling. Voortaan naar het
Repair Café met je elektrische
apparaten of je kleding waar wat
aan mankeert.
Op woensdag 30 januari 2019 tussen 9.00 uur tot 12.00 uur kunt u
terecht bij het Repair Café in het
NoaberLOOkaal, Scheperboersweg
2, in Loo, daar kunt u, uw goede
voornemen waar maken.
De vakmensen van het Repair Café

weten bijna altijd raad, om de mankementen eventueel op te lossen
(graag van te voren even melden
bij het Infopunt wat u inbrengt,
dit kan van maandag tot en met
vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
en op zaterdag van 10.00 uur tot
13.00 uur telefoonnummer 0570
540839). Een kopje koffie is er voor
als u even moet wachten. Ook staat
er een bus voor vrijwillige bijdrage.
In Nederland gooien we echt
ontzettend veel weg. In een Repair

6SRRUVWUDDW
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ZZZYDQJRUVVHOQO
+HWYDNNXQGLJDGUHVYRRU
YHUERXZLQJHQ QLHXZERXZ
'RZQORDGRQ]HDSS

Grieperig in de hoed kwammen
wie biej het Cultuurhuus. In
vroggere dagen was det café
Broakhekke, noe is Broakhekke,
het Café. Het veulden drek al
vertrouwd. Nog altied denzelfden huusdokter. De grote zaal,
nog altied met een machtig
mooi groot toneel. Ie veulden oe
thuus, doar woer veur vievenvieftig joar twei deerntjes op det
toneel lagen an het Scheveningse
strand, doar woar Jan van Battum zung, àj boer bint heij’ neet
völ te vertellen. Jan van Battum,
veur mie een groot veurbeeld, hij
zôl dit joar, 8 februari, honderd
weazen. Broakhekke, woar wie
zo vaake met al de kammereuide
op het toneel zaten te pimpelen. Wat det betreft is ter niet
zo völle veranderd. Noa ofloop
eaven het fietsenhok in, brommers kieken. Dissen oavond heel
wat anders, maar wel verrassend.
Zangers diet oe metnemt in de
tied en oe al zingende trakteert
op een hapje en een drankje.
Het is in korte tied al de zôvölste
keer det wie het kultuurhuus
opzeukt en altied is het gezellig.
De tied vlug veurbie en veur det
ie der arg in hebt is het pauze.
Eaven een medisch recept tegen
de opkommende griep van de
dokter en dan weer genieten van
dit muzikale hoogstandje. De
zangers dwarrelt deur de zaal,
um eaven later weer strak in
formatie, op het toneel te stoan.
Noa ofloop, nog ne versnapering
en dan loop ie met oe beiden,
neet noar het fietsenhok, maar
noar de auto. De Brink lig ter
mooi en sprookjesachtig bie, in
de reagen, diet alsmaar noar
beneden kump. Bie het Café heur
ie flarden van meziek, wie kan
mij vertellen, wat ik gisteren
heb gedaan en dan wordt het
rustig. Op de kökken proate wie
nog eaven noa en dan valt ons
de loeken dichte. Notes, het was
meer dan de meuite weert.
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Like ons op facebook:
facebook.com/bathmensekrant
of volg ons op twitter:
@bathmensekrant
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Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
‘Recht voor ogen’

Met je vrienden volop genieten
van mooie gerechten?
Reserveer de keukentafel
in het hart van onze keuken!

BATHMEN-OKKENBROEK - ‘Recht voor ogen’ is het
thema van de Week van Gebed voor de eenheid,
die in onze kerken in Bathmen en Okkenbroek
maar ook in onze buurkerken volop de aandacht
krijgt.

wat staat voor: samenwerking en voor leven in
solidariteit. Dat dit een grote uitdaging is, spreekt
voor zich.
Daarom dit thema: Zoek het recht en niets dan het
recht!
Ook voor ons in het westen iets om bij stil te staan
In deze week wordt op tal van plaatsen, juist ook in en om na te streven zodat aan ieder mens recht
wordt gedaan. Juist nú is het goed om samen te bidoecumenisch verband, deze eenheid gezocht. Want
den, maar ook om samen onze stem te laten horen!
we hebben elkaar broodnodig om het recht en de
In onze regio is er met de samenwerkende kerken
liefde, die God voor ogen staat, tot stand te brenvan Bathmen-Okkenbroek-Lettele op zondag 20
gen. Zodat ieder mens zich gezien en gehoord weet
januari een oecumenische kerkdienst in de kerk
in onze diverse wereld en in onze multiculturele
in Okkenbroek (aanvang 10.00 uur). In de daarop
samenleving.
Het thema van dit jaar is voorbereid door christenen volgende week zijn er Vespers (steeds beginnend om
19.00 uur) op: dinsdag 22 januari in Okkenbroek,
in Indonesië. Een land waar veel etnische groepen
en verschillende religies met elkaar samenleven. Zij woensdag 23 januari in Lettele en op zaterdag 26
richten zich daarbij op het principe ‘getong royong’, januari in Bathmen. Wees Wel:Kom!

enjoyboode

www.boode.nl

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

!
enjoy

0570-542600

Op 26 januari zet folkband Scrum
Cultuurhuus Braakhekke ‘in vuur en vlam’
Door Evert van de Weg.
BATHMEN - De folkband Scrum
bestaat al 15 jaar, maar de zes
leden hebben er nog steeds heel
veel zin in. Op weg naar een optreden in Winterswijk spreek ik
Robin Atma, hun gitarist. Robin:
,,We hebben een vaste kern, die
lekker met elkaar omgaat. We
discussiëren soms heftig over de
muzikale koers, tot bijna-ruzie
toe, maar we komen er altijd
beter uit.’
Vanaf het begin werd de groep
sterk geïnspireerd door reizen naar
Schotland en Ierland, waardoor ze
eerst een echte folkband werden.

meer dan 400 mensen die zowat
op de stoelen klommen na ons
optreden.’’ In de afgelopen jaren is
Scrum op heel veel festivals in Nederland en soms ook in Duitsland
Met de komst van zanger Leon
opgetreden en zijn er vele singles,
in 2015 verbreedt de band haar
CD’s, dubbelalbums en zelfs een
muzikale keuzes. Robin: ,,Ik durf
wel te zeggen dat we garant blijven enkele DVD opgenomen.
staan voor enthousiasme en veel
energie tijdens onze optredens. Al Hoewel de Scrumleden hun hele
muzikale passie zeer professioneel
is het voor ons heel hard werken
naast een baan ernaast, ik zeg wel aanpakken, kunnen ze er niet van
leven en hebben ze er allemaal een
eens tegen mijn maten: bij welk
werk krijg je zo veel applaus als wij baan bij. Robin: ,,Maar als ik zeg
krijgen? Zeker niet bij de Belasting- dat bij voorbeeld vanmorgen onze
dienst of een duffe administratieve vrachtwagen met het grote decor
en de vele muziekinstrumenten om
baan. Gisteravond bij voorbeeld
hadden we in Barendrecht ook weer 11.00 uur al in Winterswijk stond
zo’n enorm enthousiast publiek van om alles te gaan opbouwen, geeft
dat al wel aan dat we qua professionaliteit ook daarin niet veel
verschillen van bij voorbeeld De
Dijk en Golden Earring.’’ De ScrumZe traden onder andere nogal eens
op in het voorprogramma van The
Dubliners.

Marathon
klaverjassen en
jokeren
BATHMEN - Op zaterdag
2 februari 2019 houdt
de kaartclub ’t Bockje in
Bathmen haar jaarlijkse
marathon kaarten. Een
mooi gelegenheid voor de
liefhebbers van een ‘dagje’
klaverjassen of jokeren.
Er zijn weer fraaie prijzen
beschikbaar.
Uiteraard wordt er serieus
gekaart, maar er is ook plek
voor een geintje en gezelligheid.
De kosten zijn € 20,00 per
persoon. Hierin zijn naast de
deelname aan het kaarten
ook begrepen koffie/thee en
een lunch.
De marathon wordt gehouden
op zaterdag 2 februari 2019,
van 09.00 uur tot 17.00 uur
in horecabedrijf ’t Bockje,
Brink 2.
U kunt zich opgeven bij Arie
Albers; tel. 0570-542735 of
06-23198923.

muzikanten staan straks ook in
Bathmen in een prachtig decor van
een pub met een echte bar erin in
de geest van de Schotse en Ierse
pubcultuur de sterren van de hemel
te spelen. Helemaal passend bij de
sfeer is er voorafgaand aan de voorstelling die om 20.30 uur begint,
een whiskyproeverij, die echter al
geheel volgeboekt is. Deze wordt
verzorgd door slijterij ’t Bockje en
begint om 19.00 uur. De liefhebbers

krijgen vier heerlijke whisky’s te
proeven.
De inrichting van de theaterzaal
van het Cultuurhuus wordt zelfs
wat aangepast, zodat bezoekers
ook tijdens het optreden van een
drankje kunnen blijven genieten.
Dat wordt voorwaar een bijzondere
avond, die 26ste januari!
Verdere informatie en kaarten op
www.cultuurhuusbraakhekke.nl.)

2SUXLPLQJ
EHGWH[WLHO
EDGJRHG
KRRIGNXVVHQV
VLHUNXVVHQV
VSUHLHQHQSODLGV
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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&
VOLVO V70 2.4 D5 MOMENTUM
AUTOMAAT LEER,25-apr-05,
BLAUW MET., 352000 KM
3.850

Audi A3 Limousine 1.5 Tfsi 150pk CoD
Sport Lease Edition / Xenon / Navi / Incl 6
maand BOVAG garantie.
07-2017 € 24.445,-

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Ambition Pro
Line plus S-TRONIC / Open dak / Xenon /
Incl 6 maand BOVAG garantie
01-2014 € 18.345,-

CAMPER BUS FIAT POSSEL
GLOBESCOUT 16 MULTIJET
18-mei-10, WIT, 52000 KM.
36.650

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

Ford Fiesta 1.0 Style Ultimate / Navi /
Pdc v +a / Cruise / Incl 6 maand BOVAG
garantie.
01-2017 € 13.345,-

Fiat 500C cabrio 1.2 Lounge
58.463km / Airco / Pdc /
Incl 6 maand BOVAG garantie.
06-2012 € 8.445,-

$ITȩISȩSLECHTSȩEENȩKLEINȩDEELȩUITȩONZEȩVOORRAADȩ#AȩȩOCCASIONSȩVINDTȩUȩOP

'2/%./57%.,

PIAGGIO SCOOTER 400 LT MP3
22-mei-09, GRIJS MET.,
50430 KM.
3.500

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

SLECHTS

€ 19,-

info@autobedrijfstegeman.nl
www.autobedrijfstegeman.nl

Garage Leijenaar

Bathmen

MINI Clubman 1.6 Cooper 120pk
Open dak / Navi / Pdc / Incl 6 maand BOVAG garantie.
09-2008 € 8.745,-

2x Volkswagen Tiguan 1.4 Tsi Connected
Series / Navi / Led / Pdc V+A / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
01-2017 € 30.945,-

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

2x Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 Tsi
110pk Highline Join / 1.187 km / Navi
/ Adap.cruise / Stoelverw. / Incl 6 maand
BOVAG garantie. 07-2018 v.a. € 24.445,-

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

| Tel. 0570 54 12 24
Koekendijk 8 | 7437 CK Bathmen
tion
Renault Twingo III SCE 70 Collec

19.000 km

02/2017

€

8.950,-

Renault Clio IV Estate DCI 90 Zen

43.000 km

06/2017

€

14.850,-

Renault Clio IV Estate TCE 90 Limited

24.000 km

06/2017

€

14.650,-

Renault Clio IV Estate TCE 90 Limited

23.000 km

09/2017

€

14.450,-

Renault Clio IV Estate TCE 90 Zen

28.000 km

06/2017

€

13.950,-

Renault Clio IV HB TCE 90 Limited

26.000 km

09/2017

€

13.750,-

Renault Clio IV HB TCE 90 Limited

26.000 km

09/2017

€

13.750,-

ique
Renault Captur TCE 120 EDC Dynam

61.000 km

09/2016

€

16.950,-

Renault Captur TCE 90 Dynamique

27.000 km

06/2017

€

17.650,-

31.000 km

06/2017

€

17.950,-

130 Collection
Renault Grand Scenic IV 7p TCE

30.000 km

11/2017

€

26.650,-

ique
Renault Scenic III TCE 130 Dynam

76.000 km

10/2009

€

9.750,29.950,-

Renault Captur TCE 90 Intens

Renault Kadjar (nieuw) DCI 110 Intens
Renault Kangoo Express Generique
sare
Dacia Duster 1.6 16V 4x4 Aniver
Peugeot 308 1.6 Vti AUT. Active

150 km

06/2018

€

129.000 km

07/2016

€

77.000 km

03/2012

€

10.750,-

27.000 km

03/2013

€

13.250,-

7.950,- excl.

APK € 29,- all in!

GRATIS!
voor MyRenault+ pas houders zelfs
Samen met een onderhoudsbeurt of
ak 0570-541224
Klaar terwijl u wacht, bel voor een afspra

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

www.garageleijenaar.nl
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E BOVAG BEDRIJVEN
Openbaar vervoer

AUDI A1 SPORTBACK 1.0 TFSI DESIGN
2015 | 48.817 km | benzine
€ 16.700,-

KIA SPORTAGE 1.6 GDI X-ECUTIVE PLUS
2012 | 138.022 km | benzine
€ 13.900,-

MAZDA CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165
2015 | 42.965 km | benzine
€ 25.900,-

MAZDA CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 TS+
2013 | 128.232 km | benzine
€ 18.850,-

MAZDA CX-5 SKYACTIV-G 2.0 TS+
2014 | 119.924 km | benzine
€ 20.850,-

SKODA CITIGO 1.0 GREENTECH
2016 | 20.391 km | benzine
€ 10.400,-

In 2005 hebben wij etalagepoppen voor klederdracht opgehaald uit Almelo. Aanhanger achter de auto, ojee, één
achterlicht deed het niet.
Dat gaat wel goed. De mooie dames onder een deken gestopt
en vastgeknoopt met een strotouw. Zo gingen wij wapperend
huiswaarts.
Rijssen: STOP, politie. "Noe hij de sikke an 't driettn!'' *
Hij keek alleen maar. Ik snap nog steeds niet waarom wij
zijn aangehouden zonder een bekeuring. Volgens mij was hij
onder de indruk van het vrouwelijk schoon!
Nu vermoed ik, dat hij de hele dag zingend zijn werk heeft
gedaan: "Ik heb mijn wagen volgeladen, vol met jonge
meisjes.''
* Oud boerengezegde: Noe kriege wie trammelant!

$OLHYDQGH3RWKDDU

Jubileum: 125 jaar bestaan
van de Nicolaaskerk Lettele

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.4 TSI
2018 | 11.691 km | benzine
€ 29.400,-

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

AUTO VAN DE WEEK

LETTELE - Zaterdag 23 februari
2019: 'De beleving kerk zijn, 125
jaar, vroeger en nu.' Een lezing
door Peter Dullaert over hoe het
was en hoe nu verder te gaan in
en met deze kerk.
U wordt van harte uitgenodigd op

zaterdag 23 februari van 19.00 uur
tot 20.00 uur in de Nicolaaskerk.
Na de lezing is er gelegenheid om
samen een kopje koffie te drinken.
De Jubileumcommissie 125 jaar
Nicolaas kerk Lettele vraagt u een
vrije gift voor de gastspreker.

Dijkerhoek Vrouwen van Nu
DIJKERHOEK - Op donderdag 24 januari houdt de afdeling Dijkerhoek Vrouwen van Nu haar eerste bijeenkomst in het nieuwe
jaar.
Tijdens deze nieuwjaarsreceptie en tevens jaarvergadering wordt er
een stamppotbuffet aangeboden. De avond begint om 18.30 uur bij
het Bonte Paard!

2x Volkswagen Polo 1.0 Comfortline
(nieuw model) / PDC v+a / Cruise / Incl 6 maand BOVAG garantie

03-2018 € 17.345,-

9DQLQVSLUDWLH1$$55($/,6$7,(
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Kun jij reanimeren?

)HHP8V
:KDW:RPHQ:DQW
:RHQVGDJMDQXDULVWDUWRQ]H

Op zoek naar kleinschalige
vakanties met begeleiding
voor ouderen? Bel dan voor
onze gratis vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83

www.allegoedsvakanties.nl
Allegoeds Vakanties is onderdeel

Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

van Stichting Allegoeds

6$/(

ag, dat
zoeken we
zo weer
eventjes 0p!

hoe kom
jij aan
dat
verhaal?

+$/(1%(7$/(1

a r t i ke l ge mi s t .nl
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Valans Accountancy BV
en Mulder Accountants
samengevoegd
BATHMEN - Valans Accountancy
BV uit Bathmen en Mulder Accountancy & Advies uit Raalte
gaan fuseren. Eigenaar Walter
Mulder brengt per 1 januari
zijn praktijk in bij Valans en
is toegetreden tot het directieteam.
Structurele groei
Volgens de directieleden Hans
Kloosterboer en Richard Elshof
van Valans maken steeds meer
klanten gebruik van de diensten
die Valans biedt. Het klantenbestand is in de afgelopen jaren dan
ook flink gegroeid. “Om de continuïteit te waarborgen, stonden
we open voor een samenwerking
met een passende partner. Na een
kennismakingsperiode zijn we
ervan overtuigd in Walter een gelijkgestemde te hebben gevonden.
Iemand die eenzelfde beleving

van accountancy heeft en die ook
de klantrelatie voorop stelt.”
Accountancy uitdagingen
“Werken binnen Valans biedt mogelijkheden en voordelen voor de
klanten in mijn eigen praktijk.”
aldus Walter Mulder. “Binnen de
accountancy zijn de uitdagingen
op het gebied van automatisering
en de personele bezetting groot.
De klant heeft geen behoefte aan
boekhouders, maar aan adviseurs.
Daar ligt nu al onze meerwaarde
en dat willen we vasthouden.”
Met de toetreding door Walter
Mulder kan Valans ook mediation
als extra discipline aanbieden.
Vanuit Bathmen bedient Valans
het MKB en de Agro-markt in de
regio Salland. Met een team van
18 medewerkers behoort zij daarmee tot een grotere lokale speler.

Samen Eten in Bathmen
op vrijdag 25 januari
BATHMEN - Een nieuw jaar, een
frisse start! Komt u ook gezellig samen eten in Cultuurhuus
Braakhekke? De dames zullen
zorgen voor een heerlijke verse
driegangen maaltijd.
Voor 10 euro inclusief een drankje
bent u van harte welkom. Vanaf

17.00 uur inloop en u gaat dan om
17.30 aan de maaltijd beginnen.
U kunt zich opgeven bij het Cultuurhuus Infopunt, Schoolstraat
6a, tel. 0570-540839.
De kooksters hopen u te verwelkomen.

Bingomiddag in Laren
LAREN - Stichting Vrienden van
Ruempol houdt op donderdag
24 januari een bingomiddag in
het Klokhuus van het Ruempol ‘t
Have 11 in Laren.
U bent van harte welkom op deze

Franse sfeer met Oblivion Trio
BATHMEN - Op zondag 20 januari
2019 zal in de Dorpskerk het
Oblivion Trio optreden. Het trio
is in 2015 opgericht door altiste
Ana Valero, Emeline Dessi - fluit
en Joukeline Sizoo - harp. Ana
Valero heeft het trio inmiddels verlaten, Frank Goossens
heeft haar plaats ingenomen.
De naam van het trio komt van
hun lievelingsnummer 'Oblivion'
van de componist Piazzolla. Het
trio heeft een breed repertoire
opgebouwd en speelt niet alleen
Frans impressionistische maar
ook romantische en hedendaagse
klassieke werken. Regelmatig
maken zij uitstapjes naar Franse
chansons of muziek met Spaanse
of Zuid-Amerikaanse invloeden.
Emeline Dessi werd geboren in
Frankrijk waar ze op achttienjarige
leeftijd met de hoogste erkenning
in fluit afstudeerde aan het Conservatorium te Troyes. In 2004 vervolgde zij haar studie in Parijs bij

Pascale Feuvrier, Fréderic Chatoux
en Fréderic Hochain. Ze zette haar
studie aan het Conservatorium in
Den Haag voort in 2008 bij Benoit
Fromanger en behaalde haar BA
pedagogiek en podiumkunsten. Ze
is betrokken bij Neo Fanfare 9x13,
6 Sense en Decaphonics.
Joukeline Sizoo begon op tienjarige
leeftijd met harplessen bij Machteld
Kerkmeester. Daarna volgde ze privélessen bij Carla Bos. Vervolgens
studeerde ze aan het Rotterdams
Conservatorium bij Saskia Kingma
en haalde in 2011 haar Bachelor
en in 2013 haar Master diploma.
Joukeline is als harpiste actief
in de kamermuziek. Tijdens haar
studie heeft Joukeline orkestervaring opgedaan in o.a. het Nationaal Jeugdorkest en het Codarts
Symphony Orchestra. In 2012 werd
zij aangenomen bij de Rotterdam
Philharmonic Codarts Academy, de
orkestacademie van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest.
Frank Goossens geboren en op-

gegroeid in Den Haag, studeerde
altviool aan het Amsterdams Conservatorium bij Marjolein Dispa. In
2011 behaalde hij met onderscheiding het diploma Masters of Music.
Bij o.a. Nobuko Imai en Jürgen
Kussmaul volgde hij masterclasses. Frank speelt als freelancer in
verschillende toporkesten zoals het
Radio Philharmonisch Orkest, het
Balletorkest en het Residentie Orkest. Naast het Oblivion Trio speelt
hij in het Koetshuis Trio.
In Bathmen zal het trio hoofdzakelijk werken van Franse componisten spelen. Niet alleen de
Sonate van Debussy staat op het
programma maar ze hopen ook het
publiek te verrassen met verschillende werken Marais, Ibert, Dubois,
Ravel en Takemitsu.
Concert 20 januari 2019, aanvang
15.00 uur. Dorpskerk Bathmen.
Toegang inclusief consumptie: €
15,00. Donateurs: € 10,00. Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.

‘Zin in Almen’

Schuberts levensreis langs hoop en vrees

gezellige middag met leuke prijsjes.
Aanvang 14.30 uur, de kosten zijn ALMEN - De veertien liederen in
€ 3,50 p.p. inclusief koffie of thee. de cyclus ‘Schwanengesang’, die
Franz Schubert aan het einde van
De volgende bingomiddag is op 28 zijn korte leven toonzette, staan
februari 2019.
voor een breed pallet aan emoties. Die reiken van onherstelbaar verlies, bestaansangst tot
innige tederheid; van doorvoelde
pijn tot schertsende noten.

Statiegeld voor Hulphond Nederland

Op zondag 20 januari vanaf 16.00
uur vertolkt de bariton Domien
Arnolds, begeleid op de piano door
Rik Groenhuijzen, zes liederen uit
de cyclus op tekst van Heinrich
Heine en drie op tekst van Ludwich
Rellstab. De bijeenkomst in de
Almense kerk, georganiseerd door
‘Zin in Almen’, wil de toehoorders
een verrijkende en diepgaande
ervaring brengen. Marien van den
Boom brengt die extra dimensie
aan met korte bespiegelingen die
de betekenis en zingeving van de
gedichten nader toelichten.
De voordracht duurt een uur,
is gratis, voor iedereen toegankelijk en biedt de mogelijkheid
om aansluitend na te praten in
dorpsgebouw Ons Huis tegenover
de kerk. De bijeenkomst sluit nauw
aan bij het optreden van de drie
interpreten vorig jaar, toen met
heel hartelijk! Op deze wijze draagt liederen uit Schuberts’ ‘WinterBATHMEN - In 2018 zijn er bij
reise’. ‘Schwanengesang’ is themau een stukje bij om honden voor
Emté Mensink voor Hulphond
mensen met een fysieke of geeste- tisch minder een eenheid. Toch
Nederland statiegeldbonnen
lijke zorgvraag mogelijk te maken. kent het in de teksten van Heine
ingeleverd met een waarde van
de gemeenschappelijke notie van
€782,40.
onherstelbaar verlies, terwijl de
Meer info: Hulphond.nl of Will
Hulphond Nederland bedankt de
drie teksten van Rellstab vol van
klanten van Emté Mensink hiervoor Albers, tel. 0575-546432.

romantiek zijn.
In principe belegt de werkgroep
elke derde zondagmiddag van
de maand een bijeenkomst. Drie
thema’s staan centraal. Naast
betrokkenheid bij de medemens
en zorg en aandacht voor het dier,
vormen natuur en cultuur - zoals
muziek en gedicht – en maatschappelijke verantwoordelijkheid en
ethiek inspiratiebronnen.
Nu traditionele vormen en taal van

kerken veel mensen niet meer aanspreken, spanningen toenemen en
de toekomst ongewisser is, wil ‘Zin
in Almen’ een platform bieden voor
spiritualiteit, inspiratie en ethische
bezinning. Ze hoopt draagvlak
en herkenning te creëren en wil
bouwen aan een gemeenschap,
daarbij kiezend voor continuïteit
en regelmaat in de activiteiten.
Voor meer informatie zie de website
www.zininalmen.nl
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Welbeschouwd: gedachtesprongen

en die vakantievluchten leveren, ondernemers in de polder
bij Lelystad. Ze vertellen allemaal een ánder verhaal! Vaak
ook met ándere cijfermatige onderbouwing. En daar komen
dan ook nog eens de protestgroepen in het land overheen.
Op 19 december stond mijn laatste column in deze krant. Ze komen vooral in het geweer tegen die als tijdelijk beInderdaad bedoeld als afsluiting van mijn reeks van twaalf doelde ‘laagvliegroutes’ en ‘wachtgebieden’. En waarachtig,
ook Bathmen is present. Sinds protesten tegen geplande
‘Gedachtesprongen’. Het onderwerp was wat me bezielde
‘laagvliegroutes’ en ‘wachtgebieden’ rond Zwolle leek te
met die serie. Ik noemde twee punten. Signaleren hoe
leiden tot een verplaatsing naar Lochem, onze achtertuin,
‘verhalen’ die we vertellen altijd ingekleurd worden door
opvattingen, belangen. Vervolgens, het aan de kaak stel- is ook onze eigen Belangenvereniging paraat! Opmerkelijk:
élke protestgroep ontstond pas op het moment dat háár
len van al te gemakkelijke redeneringen en conclusies.
leefgebied in de gevarenzone leek te komen. Allemaal met
Van allebei gaf ik een voorbeeld. Van de reacties bleef er
eigen accenten en gekleurde ‘feiten’. Soms op het onzinnige
ééntje wat knagen. Ik zou het me te gemakkelijk hebaf. Iemand noemde de Veluwe het ‘grootste aaneengesloten
ben gemaakt met de keus van die voorbeelden: te algemeen, zonder enig direct verband met zaken die ook hier natuurgebied van Noordwest Europa’, en dús onaantastspeelden. Ik neem de handschoen op en kom dus met een baar! Nooit gehoord van de Veluwe als lappendeken van
campings en verpauperde bungalowparkjes. Nooit gehoord
dertiende aflevering!
van de Alpen, Schotse Hooglanden, Scandinavische wilderWel, over dat inkleuren van zaken in discussies, neem
bijvoorbeeld het publieke debat over Lelystad Airport. Het nissen, of Wadden. Nog zoiets: aan de Nóórdkant van de
Sallandse Heuvelrug steunt een gemeente het heftige ververhaal daarover verschilt vaak hemelsbreed, afhankelijk
welke partij aan het woord is: Schiphol, KLM, Lelystad Air- zet, terwijl de Zuidkant vergunning krijgt om met squads
port, gemeenten onder de rook van Schiphol, maatschappij- door de bossen te scheuren! Terzijde: nérgens enig vertoon

Dertien in een dozijn?

Piet van der Klis.

[INGEZONDEN MEDEDELING]

Cinebat filmnieuws januari

Begin het nieuwe jaar creatief
met een gratis proefles

BATHMEN - De eerste filmvoorstelling van 2019 is al achter de
rug. Afgelopen woensdag was er
een extra filmavond voor ieder
die graag dichtbij huis naar de
film gaat. De voorstelling is goed
bezocht en de bezoekers werden
ook nog eens verrast met een
glas bubbels.

Bob Parr (alias Mr. Incredible) heeft
samen met zijn vrouw Helen (ook
bekend als Elastigirl) en hun drie
kinderen (Violet, Dash en Jack
Jack) een enigszins ‘normaal’ leven.
Althans, voor een familie superhelden. De gezinssituatie komt echter
onder druk te staan wanneer Bob
in zijn eentje voor de kleine Jack
Jack moet zorgen, terwijl zijn
vrouw de wereld probeert te redMocht u deze eerste voorstelden. De familie staat op zijn kop
ling gemist hebben, geen zorgen.
Aanstaande zaterdag is de volgende als er een briljante schurk opduikt
met een meesterplan dat alles in
gelegenheid om Cinebat te begevaar zal brengen. Dit laten de suzoeken. Kijk voor verdere data op
perhelden natuurlijk niet gebeuren
www.cinebat.nl
en samen met Frozone gaan ze de
Om 18.15 uur de familiefilm
strijd aan. Dat is wat deze familie
Incredible 2 (2018, vanaf 6 jaar),
waarin na 14 jaar de heldenfamilie zo Incredible maakt!
Parr terug is. Het sterke script en
de sterke regie van Brad Bird tillen Om 20.30 uur de IJslandse film
Under The Tree (2017), een zwartdit geanimeerde verhaal naar een
gallige drama-komedie over een
hoger niveau.

van solidariteit met door Schiphol geteisterde gemeenten,
nérgens iets van besef van eigen economisch profijt over de
rug van burgers in woongebieden rond Schiphol. Nérgens
enig vertoon van ‘vliegschaamte’ in de protesten
Mijn tweede punt: die te gemakkelijke conclusies. Ik wandel veel in de bossen rond Bathmen. Bijna steevast belaagd
door paarden, loslopende honden en, niet te vergeten,
mountainbikers. Toch staat bij elke toegang een bordje dat
dit in duidelijke taal verbiedt. Stel ik maak wat foto’s van
overtredingen, vertoon die op een politieke bijeenkomst
over het gemeentelijke onderwijs, en sluit dan af met de
volgende conclusie. "Dames en heren, hiermee heb ik mijn
stelling bewezen: het leesonderwijs in de basisschool is
stèrk gediend met de aanstelling van vakleerkrachten Nederlands en de invoering van twee extra lesuren per week!"
Nu dus winterstop. Hoewel, ik popel te schrijven over de
vooral Bijbelse argumenten achter die ‘Nashville-verklaring’ over homoseksualiteit. Niet met 500 woorden, maar
minimaal een hele pagina! Dat moet dus voor een ander
publiek!

escalerende burenruzie.
Agnes zet haar man Atli het huis
uit en wil niet dat hij hun dochter
Asa nog ziet. Hij gaat weer bij zijn
ouders wonen die in een bittere
burenruzie verwikkeld zijn over
een grote, mooie, boom die naar
de zin van de buren een te grote
schaduw werpt op hun tuin. Terwijl
Atli er alles aan doet om zijn
dochter weer te mogen zien, wordt
de ruzie tussen zijn ouders en de
buren steeds heftiger: bezit wordt
vernield, huisdieren verdwijnen
op mysterieuze wijze en er worden
zelfs beveiligingscamera’s geïnstalleerd. En dan gaat er ook nog het
gerucht dat de buurman is gezien
met een kettingzaag…
Datum: zaterdag 19 januari 2019.
Plaats: Cultuurhuus Braakhekke.
Kosten: € 5,00.
Cadeautip: een filmbon van Cinebat.

DEVENTER - Naar aanloop van
de opleiding die in maart start,
organiseert Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst gratis proeflessen.
Op donderdag 24 januari 18.30
uur, vrijdag 25 januari 9.30
uur, vrijdag 25 januari 13.30
uur, zaterdag 26 januari 9.30
uur, zaterdag 26 januari 13.30
uur, donderdag 7 februari 18.30
uur, vrijdag 8 februari 9.30 uur,
vrijdag 8 februari 13.30 uur,
zaterdag 9 februari 9.30 uur en
zaterdag 9 februari 13.30 uur. De
proefles is gratis en vrijblijvend,
materiaalkosten bedragen € 10,00
p.p. Tijdens de proefles krijgt u
ook informatie over de opleiding
realistisch fijnschilderen. U kunt
zich voor één van deze gratis
proeflessen opgeven; per mail:

info@fijnschilderen.nl of telefonisch 085-1302757. Het adres is:
Zutphenseweg 55 in Deventer.
Deze proeflessen zijn bedoeld
voor de mensen die graag eens
een penseel ter hand willen nemen om te ervaren dat schilderen
met olieverf niet zo moeilijk is. U
maakt in drie uur tijd een schilderij dat u na afloop mee naar
huis kunt nemen.
De opleiding realistisch fijnschilderen is bedoeld voor zowel
mensen die nog nooit hebben
geschilderd als voor de geoefende
amateur of professionele kunstenaar die zijn of haar technieken
wil verfijnen of uitbreiden. Hierbij
worden de kneepjes van het vak
op een klassikale wijze onderwezen. Voor meer informatie zie de
website: www.fijnschilderen.nl

Samen Eten in het NaoberLookaal
LOO - Woensdag 23 januari kunt u in het Naoberlookaal genieten
van een nieuw seizoen aan tafel. En dit keer staat het wintermenu op het programma. De kooksters vinden het erg leuk om elke
keer wat nieuws te proberen. Voor hen een verrassing en voor u.
Dus een oproep aan iedereen uit Loo e.o. : wees welkom om samen
met anderen te dineren!
Aanmelden kan tot 21 januari bij Thea Blankena: tel. 0570-541681 of
via email: t.blankena@hotmail.com
Tijd: 17.30 - 19.30 uur, deur open om 17.00 uur. Kosten: € 8,50. Drinken: € 1,00 per drankje.
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Bathmen
* Vr 18 januari, 20.30 uur: Volleybal in sporthal De
Uutvlog: A.B.S. Heren 1 - Dio Beemte Heren 2.
* Zo 20 jan, 15.00 uur: Concert door het Oblivion
Trio in de Bathmense Dorpskerk.
* Wo 23 jan, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Film met
André van Duin in de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Epse
* Do 17 jan, 20.00 uur: Lezing Historische Vereniging De Elf Marken ('Horigheid: juk of zegen?') door
Mirjam van Velzen in het kerkje van de Protestantse Gemeente, Lochemseweg 36.

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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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.
19 en 20 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 Bijlsma, Grotestraat 86,
Diepenheim, tel. 0547-352010.
19 en 20 januari
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.
19 en 20 januari
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartspraktijk Kerkstraat, Kerkstraat 7,
Deventer, tel. 613513.
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
19 en 20 januari
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnummer: 0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.
com
Huisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnummer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl

Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
Bathmen
* Zo 20 jan, 10.00 uur: Oecumenische dienst in
Okkenbroek. Ds. A. Kruithof uit Zwolle en mw. A.
Haverkamp uit Lettele.
Okkenbroek
* Zo 20 jan,10.00 uur: Week van het gebed, kindernevendienst, oecumenische dienst. Ds. A. Kruithof
uit Zwolle en mw. A. Haverkamp uit Lettele.
* Di 22 jan, 19.00 uur: Vesper, week van gebed,
BOL.
't Dijkhuis
* Za 19 jan, 18.30 uur: Weeksluiting. Mw. Hanneke
Overduin.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 18 jan, 09.00 uur: Eucharistieviering. H. Brummelhuis.
* Zo 20 jan, 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Ardente. G. Nijland.
* Zo 20 jan, 10.00 uur: Oecumenische dienst in
Okkenbroek. Ds. A. Kruithof uit Zwolle en mw. A.
Haverkamp uit Lettele.
* Zo 20 jan, 10.00 uur: Oecumenische dienst in de
Ichtuskerk in Colmschate. E. Reeuwijk.
* Wo 23 jan, 19.00 uur: Vesper week van gebed,
BOL.
Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 20 jan, 10.00 uur: Oecumenische viering (Titus
Brandsma). Ds. Trijnie Plattje.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 20 jan,10.15 uur: Eredienst.
H. Nicolaas Schalkhaar
* Zo 20 jan, 10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Nicolaaskoor. G. Nijland.
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
* Zo 20 jan, 10.30 uur: Eredienst.
*Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 20 jan, 10.00 uur: Ds. Glastra uit Warnsveld.
Protestantse Gem. Laren
* Zo 20 jan, 10.00 uur: Doopdienst. Kinderkerk. Ds.
J.R. Jonk.
Protestantse Gem. Almen
* Zo 20 jan, 10.00 uur: Ds. W. Klein uit Almen.
Protestantse Gem. Epse
* Zo 20 jan, 10.00 uur: Heilig Avondmaal. Ds. D.
Bargerbos.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe
* Za 19 jan, 19.00 uur: H. Mis m.m.v. het Parochieel Koor. F. Zandbelt, em.-priester.

Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie
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“Dag mevrouw. De allerbeste wensen.
Ik hoop dat het een heel mooi jaar voor u
gaat worden.”

ABS Handbal pakt overtuigende winst op koploper Wijhe
BATHMEN - Afgelopen zondagmiddag stond de
eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar
op het programma. Meteen een spannende, want
ABS moest het opnemen tegen koploper Wijhe 2.
Vanaf seconde één zat ABS scherp in de wedstrijd.
Wijhe kon echter wel bij blijven. Ruststand: 9-6 in
het voordeel van ABS.
Na een peptalk van coach Toke en begeleider Trudy
ving de tweede helft aan. Met succes. De ABS-dames
wisten uit te lopen met vijf punten. Iedereen zat
goed in de wedstrijd. Vanaf iedere positie is een

doelpunt gescoord. Ook door ABS-speelster Anne; zij
speelde haar laatste thuiswedstrijd van dit seizoen.
Ze gaat een half jaar stage lopen in het buitenland.
Aan de andere kant kon Wijhe de motivatie niet opbrengen om ABS nog bij te blijven. Een overtuigende
eindstand: 23-14 in het voordeel van ABS. Momenteel staat ABS op de derde plek in het klassement.
Echter staan er drie teams op een gedeelde tweede
plek, maar dat neemt niet weg dat de dames nog
steeds in de running zijn voor het kampioenschap.
Aankomende zondag, 20 januari, spelen de dames
uit tegen LHC. Om 12.50 uur in Lemelerveld.

Indoorspringen paarden & pony’s
BATHMEN - Inmiddels is de jaarlijkse springwedstrijd in Bathmen een begrip in de paardensport. De wedstrijd staat hoog
aangeschreven in de (inter)nationale paardensport. Aanstaand
weekend vindt de springwedstrijd, zoals gebruikelijk, plaats
in Manege ’t Ruiterkamp.
De springwedstrijden trekken topruiters uit binnen- en buitenland
naar Bathmen. Aanstaande vrijdag
worden de klassen M, Z, ZZ en
1,40 verreden. De klasse 1,40 start
omstreeks 19.30 uur en in deze
rubriek ligt er een hoofdprijs klaar
voor de winnaar van maar liefst €
1.000,00. Het belooft dan ook een
prachtige wedstrijd te worden met
een mooi deelnemersveld.
Op zaterdag start om 9.00 uur de
klasse BB springen voor paarden.
Aansluitend worden ook de klas-

sen B, L en M verreden. Zondag
sluit men het weekend af met een
springwedstrijd voor pony’s in de
klasse BB tot en met de klasse ZZ.
Blijvend terugkerende succesfactoren zijn de soepel verlopende
organisatie, de goede accommodatie met een uitstekende Agterbergspringbodem, de gezelligheid en de
opzet waarbij men één selectiewedstrijd mag laten ‘vallen’. Uiteraard
is het prijzengeld van duizenden
euro’s ook een belangrijke succesfactor. De wedstrijden worden
verreden in Manege ’t Ruiterkamp,
de toegang tot deze wedstrijden
voor het publiek is gratis.
De organisatie van Bathmen te
Paard is ook al in volle gang! Met
nieuw elan en een nieuw programma zal Bathmen te Paard in 2019
anders zijn! Het belooft, van vrijdag 1 maart t/m zaterdag 9 maart,

een evenement te worden met
topsport op hoog niveau! Uiteraard
met de gezelligheid, gastvrijheid
en hartelijkheid die u gewend
bent! De 'toppers' van Bathmen
te Paard blijven uiteraard in het
nieuwe programma behouden. Zo
zult u de Derby, de Kür op muziek
en de Menavond gewoon in het
programma terugvinden. Nieuw dit
jaar is de Bixierubriek op zaterdag
2 maart voor de ponydeelnemers.
Bathmen te Paard wordt dit jaar geopend door een Dressuuravond met
Diederik van Silfhout op vrijdag 1
maart en de menners sluiten het
evenement af op zaterdag 9 maart.
Zo is er met een prachtig indoorprogramma voor elk wat wils!
Kijk voor meer informatie en de
mogelijkheden tot opgeven op
www.paardensportbathmen.nl of
volg een en ander via Facebook.

Mevrouw kijkt mij met zachte, grote
ogen aan … en wenst mij vervolgens hetzelfde.
Omdat ik niet kan inschatten of zij weet dat gister
de jaarwisseling was,
licht ik het één en ander
subtiel toe zonder er de
nadruk op te leggen.
“Ja zeg, het is vandaag
dus alweer 1 januari. En
zijn we in het jaar 2019
beland.”
Mevrouw knikt. Haar gezicht
lijkt meer te ontspannen. Alsof er
een puzzelstukje op zijn plek valt.
“De drukke decembermaand is nu weer voorbij. Eerst hadden we Sinterklaas, toen Kerst en daarna gister ook nog Oud & Nieuw.”
Mevrouw knikt en zucht diep.
“Ook fijn dat na alle gezelligheid het weer wat rustiger wordt, hè?”
Mevrouw beaamt het, wrijft over mijn handen, lacht vriendelijk en
sluit haar ogen voor een avonddutje aan de woonkamertafel.
Een verzorgende licht toe dat de bewoners best moe zijn van de
drukke en gezellige feestmaand. Er zijn meer activiteiten geweest, er
zijn andere dingen gedronken en gegeten, voor sommige mensen is er
meer bezoek geweest. Al met al, meer prikkels om te verwerken. En
ja, daar word je moe van. Dat het nu een rustige maand wordt, is dus
net zo welkom als de afgelopen feestelijke decembermaand.
Als ik langs iedereen ben geweest om een gelukkig nieuw jaar te
wensen, ga ik bij een dame in de huiskamer zitten. Deze vrouw heeft
op dinsdag een beddag, zodat ze dan wat extra tot rust kan komen.
Wat is het toch fijn om te zien dat er zo goed naar de wensen en
behoeften van de bewoners gekeken wordt door de verzorgenden. De
mensen zijn hier zo in goede handen.
Nadat ik de handen van mevrouw een tijdje gestreeld heb en wat
tegen haar gepraat heb, geeft de verzorgende aan dat mevrouw ook
gek op muziek is. Dankbaar voor het lenen van buurvrouw Fenneken
haar boek, pak ik ‘Zing mee met Ot en Sien’ uit mijn tas. De muziek
ervan had ik gelukkig ook al op mijn Ipod gezet. Veel liedjes ken ik
namelijk niet goed, maar gestut door de teksten in het boek en de
muziek uit het apparaat, gaat het prima.
Mevrouw houdt het boek voorzichtig vast, ik houd haar arm voorzichtig vast. Mevrouw tikt soms het ritme met haar vinger, ik tik af
en toe een juiste noot aan. En zo zingen we het ene na het andere
liedje. ‘Er zat een aapje op een stokje, Roodborstje tikt aan het raam,
Drie Schuintamboers, Wie gaat er mee, Zeg moeder waar is Jan’.
Als ik de langslopende verzorgende vraag naar de naam van mevrouw,
noemt zij haar volledige naam. Omdat mevrouw een stuk ouder dan
ik is, herhaal ik voor mijzelf automatisch alleen haar achternaam. De
verzorgende zegt dat mevrouw het juist ook erg prettig vindt als ze
bij haar voornaam genoemd wordt. Vertrouwelijker.
Dag lieve R., bedankt voor de mooie momenten vanavond.
Nathalie Steffens.

Jubilarissen bij voetbalvereniging Lettele
A LIFE CHANGING EXPERIENCE
Doe mee en schrijf je in:
opgevenisgeenoptie.nl

Samen eten:
Schuif maar an op
vrijdag 25 januari
LAREN - Vrijdag 25 januari
kunt u komen eten in Kulturhus ’t Kruispunt in Laren.
Een leuke manier om elkaar
te ontmoeten in een gezellige omgeving.
Vanaf 17.00 uur zorgen gastvrouwen voor een hartelijk
welkom en kunt u eerst even
van een drankje genieten.
Daarna begint de maaltijd die
de koks hebben bereid. Reserveren is noodzakelijk en kan
tot woensdag 23 januari. Kom
er bij, er hebben zich al weer
aardig wat mensen aangemeld.
Bel 0573 - 401636 of mail
naar info@kulturhuslaren.
nl De kosten bedragen € 8,50
inclusief een drankje.

LETTELE - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van voetbalvereniging
Lettele zijn vier jubilarissen in het zonnetje gezet.
Van links naar rechts: Peter Groot
Koerkamp (40 jaar lid), Leo Oosterwijk, Marcel te Riele en Tom
Meijerink (alle drie 50 jaar lid).

De 50-jarige jubilarissen zijn bovendien 'supervrijwilliger' binnen
de vereniging door hun inzet op
vele terreinen.
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