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Nieuwe
'Vraagbaak Bathmen'
BATHMEN- In twee jaar kan er
veel veranderen. Kijkt u maar
eens in de Vraagbaak Bathmen
2017-2018. Dan zult u merken
dat er veel veranderd is: er zijn
bedrijven bijgekomen, er zijn
bedrijven verdwenen en sommige bedrijven zijn verhuisd.
Maar ook bij verenigingen zijn er
de nodige veranderingen.

Stemoproep van Zuidleo DOS!

Bestuursleden van verenigingen
& stichtingen waarvan een emailadres in de vorige Vraagbaak is
Huifkar tocht voor lokale ouderen en het tentfeest
BATHMEN - Na een enerverend en spraakmaopgenomen, hebben inmiddels een
kend 2018 kan 2019 voor Zuidleo DOS niet beter Zuidloolands.
e-mail ontvangen met het verzoek
beginnen. Over twee weken pakken de leden van Vanzelfsprekend is men enorm vereerd met deze nohun vermelding(en) te controleren.
minatie. Om deze Vrijwilligersprijs daadwerkelijk in
Zuidleo DOS de keutas weer in voor de vierde
De eerste reacties zijn al binnen!
editie van het internationale trainingsweekend. de wacht te slepen, heeft Zuidleo DOS uw hulp noEen aantal e-mails kwam echter
dig! Stem allemaal op Zuidleo DOS via onderstaande
De club heeft echter nog leuker nieuws!
retour; waarschijnlijk zijn die elink: www.overijsselsevrijwilligersprijs.nl/stemmen/
mailadressen gewijzigd of er is een
organisaties/2018/deventer
Zuidleo DOS is genomineerd voor de Overijsselse
nieuwe bestuurder.
Vrijwilligersprijs 2018, vanwege het organiseren van
Op www.vraagbaakbathmen.nl,
• Foto: Coen de Jong.
het Open Air Biljarttoernooi met aansluitend de
een website van Uitgeverij KateRn,
lende Perzische instrumenten, zoals vindt u de digitale versie van de
de tar, de setar en de daf. De regie 'Vraagbaak Bathmen 2017/2018'.
is in handen van Heleen Hennink. Mocht u na controle tot de ontdekDoor Kees Posthumus & Henk van Glabbeek.
In een schoonheidswedstrijd wordt king komen, dat de vermelding van
Esther gekozen tot nieuwe koninuw vereniging, stichting, winkel of
gin van Perzië. Wat de koning dan bedrijf niet (meer) juist of onvolnog niet weet: Esther is Joods. Kort ledig is, mail dan de vermelding
daarna dreigt haar volk te worden zoals u die graag geplaatst zou zien
uitgeroeid door Haman, de hoogste vóór 18 maart 2019 naar:
ambtenaar van het land. Esther
katern@katern.nl
komt in actie om dat te verhinderen. Zij slaagt in haar opzet. De
Mailt u geen wijziging, dan wordt
dreiging wordt afgewend. Tot op
de vermelding ongewijzigd opgenovandaag herdenken Joden deze
men in de 'Vraagbaak 2019-2020',
goede afloop met een vrolijk feest: tenzij bij de redactie bekend is, dat
Poerim.
het bedrijf, stichting of vereniging
Wanneer: 27 januari 2019.
niet meer bestaat.
Tijd: 10.00 uur.
Ook nieuwe vermeldingen kunnen
Waar: Dorpskerk Bathmen.
gemaild worden naar
Info: Ali Westera (06-51871798).
katern@katern.nl

Esther, een Perzisch sprookje
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BATHMEN - Op 27 januari,
spelen verhalenverteller Kees
Posthumus en muzikant Henk
van Glabbeek hun voorstelling
‘Esther, een Perzisch sprookje’ in
de Dorpskerk van Bathmen.

niet wordt genoemd. Het verhaal
speelt in het huidige Iran en kent
tal van Perzische elementen, zoals
uitbundige feesten en feestelijke
maaltijden.
In de voorstelling ‘Esther, een
Perzisch sprookje’ presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en
Het verhaal van Esther is een
muzikant Henk van Glabbeek een
meeslepend verhaal over macht
en misbruik van macht, geweld en actuele en muzikale versie van een
oud oosters verhaal. Een belangrijverzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther is het enige boek in ke rol is weggelegd voor de muziek.
Van Glabbeek bespeelt verschilde Bijbel waarin de naam van God
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Verget de veugeltjes neet
Eindelijk is het zo veer. De bloomen stoat hooge vuur de roeten.
Het vrus ter lekker op lös. Minder
fijn vuur het ongedierte, minder
fijn vuur de veugeltjes. Het is
machtig mooi winterweer. Het
neudigt uut um nen eine te goan
wandelen. Alhoewel, as ie noar
buuten kiekt, is ter ook genog te
zeen. De veugeltjes vleegt of en
an um zich te good te doon an
zunnebloompitten.
Het valt op dat er gen merels
bie bint. Hoofdzakelijk de mezen
komt an de roete. Ja, an de
roete, want de kinder hebt mien
een plestieken voederhuuske
gegeven. Ie plakt het an de
roete en de veugeltjes vleegt
bienoa bie oe de kamer in.
Van de wekke komt er nog wat
vetbollen bie en gegarandeerd,
dan komt ook de specht en de
eekhoorn weer op visite. Juust
noe de vorst in de grond zit kunt
onze gevleugelde vriendjes völle
minder voer vinden. Een betje
hulpe is welkom. Vuural as ter de
kommende dagen ook nog eens
schnee bie kump. Ie stoat er van
versteld wat er allemoale an het
veinster kump tikken. Sommige soorten blieft wat meer op
ofstand. In één keer zit er eene
tussen, die niet alle dagen ziet,
de gekraagde roodstaart. Schnee,
astebleef neet te völle, want dan
lig heel Nederland drek plat en
doarbie, de leefhebbers zit toch
allemoal al in de Alpenlanden.
Gewoon een betje vreezend weer
vedan, zodat de jeugd de weg
kan vinden noar de iesbaane.
Lekker een baantje trekken en
genieten van de winter. Hool ie
neet van schaatsen, ook een een
glaasje glühwein met amaretto
of gewoon ne komme zuukelaa
geet er altied wal in. Winter, al
is het maar eaven, geniet er van.
Noa al det grieze weer van de
leste moand bint wie der hard
an touw en bie alles wat ie doot,
verget de veugeltjes neet.
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Kun jij
reanimeren?

OVERLEDEN
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Tot het einde toe op haar wijze
gestreden is van ons heengegaan

3XYT[ZTVT[TVT]WTXS_PbcTT]UP\X[XTQTaXRWc
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Bastiana Maria Gerritdina de Wilde

e^^aTT]PUbRWTXS VTQ^^acT YdQX[Td\^UWdfT[XYZ

Dineke

FZd]cdfUP\X[XTQTaXRWc\PX[T]]PPa

Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

] PSeTacT]cXT¢QPcW\T]bTZaP]c][

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

Kitty en Martijn
5TPSeTacT]cXTVaPPV^_VTeT]e^^ai^]SPV\XSSPV

Correspondentieadres: Boxtart Dela
t.a.v. K. de Wilde, Van der Houven
van Oordtlaan 2, 7316 AH Apeldoorn

rv{{ddae^^a_[PPcbX]V^_SX]bSPVf^T]bSPV
HXYbcdaT]P[cXYSTT]SadZ_a^TUT]_aXYb^_VPeTaTc^da

Geheel naar de wens van Dineke heeft de
begrafenis in besloten kring plaatsgevonden.
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STOP
ARMOEDE IN
NEDERLAND
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Like ons op facebook:
facebook.com/bathmensekrant

Helpt u mee?

VACATURE

BK

of volg ons op twitter:
@bathmensekrant

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

9RRUYHUVFKLOOHQGHRSGUDFKWJHYHUVLQGH]HUHJLR
]LMQZLMRS]RHNQDDUDGPLQLVWUDWLHYHFRPPHUFLsOH
HQWHFKQLVFKHNDQGLGDWHQ%HQMLMRS]RHNQDDUHHQ
XLWGDJHQGHIXQFWLH"6ROOLFLWHHUGDQGLUHFW
I

%HQMLMGHSURMHFWFR|UGLQDWRUGLHZLM]RHNHQ"
$OVSURMHFWFR|UGLQDWRURSGHFXVWRPHUVHUYLFHDIGHOLQJ
EHQMHHHQHFKWHVSLQLQKHWZHE'RRUGDWMHRSGH
DIGHOLQJFXVWRPHUVHUYLFHZHUNWOLJWMRXZIRFXVELMGH
NODQW-LMZHHWDOVJHHQDQGHUKRHMLMNODQWHQWHZRRUG
VWDDW-HZHUNWVDPHQPHWWHNHQDDUVHQGH
IDEULNDQWHQGDDURPLVKHWEHODQJULMNGDWMHGH
WHNHQLQJHQQLHWDOOHHQNDQOH]HQPDDURRNNDQ
EHJULMSHQ'RRUGDWMLMGHWHNHQLQJHQJRHGEHJULMSWNXQ
MLMYRRUGHMXLVWHLPSOHPHQWDWLH]RUJHQYDQORSHQGH
PDDURRNQLHXZHSURMHFWHQ-LMEHQWHHQNHLLQKHW
EHKRXGHQYDQRYHU]LFKWHQ]RUJWHUYRRUGDWKHWJHKHOH
SURFHVYDQRUGHUWRWXLWOHYHULQJVRHSHOHQSUREOHHP
ORRVYHUORRSW2RNFR|UGLQHHUMHGHGDJHOLMNVH
RUGHUEHZDNLQJ

5HJHOMLMJUDDJGHDGPLQLVWUDWLHYH]DNHQ
URQGRPKHWRUGHUSURFHVPDDUVWDSMHQHW]R
JUDDJHYHQRSGHKHIWUXFN"
$OVDGPLQLVWUDWLHIORJLVWLHNPHGHZHUNHUEHQMLM
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHDGPLQLVWUDWLHYHDIZLNNHOLQJ
YRRUKHWWRWDOHRUGHUSURFHV-HERHNWLQNRRSRUGHUVLQ
]RUJWHUYRRUGDWGHEHVWHOOLQJHQLQJHYRHUGZRUGHQGH
YRRUUDDGRSRUGHLVHQOHYHULQJHQRSGHMXLVWHSOHNLQ
KHWPDJD]LMQZRUGHQJH]HW-HDGPLQLVWUDWLHYHWDNHQ
RSNDQWRRUZRUGHQDIJHZLVVHOGPHWZDWI\VLHNHDUEHLG
LQKHWPDJD]LMQ2RNGUDDLMLMMHKDQGQLHWYRRURPHQ
VWDSW]RQGHUSUREOHHPRSGHKHIWUXFNRPWHKHOSHQ
PHWKHWORVVHQYDQGHYUDFKWZDJHQ

’t Bockje
Brink 2
Bathmen

MY JOB

T 0570-541278

%HQMLMFLMIHUPDWLJVWHUNEHZDDUMLMKHW
RYHU]LFKWHQNXQMLMVQHOVFKDNHOHQ"
+HEMLMGHNULWLVFKHEOLNGLHQRGLJLVRPEHODQJULMNH
ILQDQFLHHODGPLQLVWUDWLHYHJHJHYHQVWHYHUZHUNHQHQ
EHQMLMGDDUQDDVWHHQHFKWHWHDPSOD\HU"
$OVILQDQFLHHODGPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHUEHQMH
YHUDQWZRRUGHOLMNHYRRUPHHUGHUHWDNHQRQGHUDQGHUH
YRRUKHWEHKHUHQYDQGHHPDLOER[YRRUGHYHUNRRSIDF
WXUHQKHWYHUVWXUHQYDQGHYHUNRRSIDFWXUHQHQKHW
ERHNHQYDQLQNRRSIDFWXUHQ+LHUELMJDMH]RUJYXOGLJWH
ZHUN-HFRQWUROHHUWGHIDFWXUHQ]RUJYXOGLJYRRUGDWMH
]HERHNW7RWVORWYDOWDUFKLYHULQJVZHUNRRNRQGHUMRXZ
WDNHQ

www.bockjebathmen.nl

Wij schenken u graag kwaliteit, goed advies en service!

12,49

12,49

15,99

12,49

9,99

100 cl

100 cl

100 cl

100 cl

70 cl

HOOGHOUDT

HOOGHOUDT

POLIAKOV VODKA

SONNEMA

ESTARO RUM

Jonge Dubbele
Graanjenever

Vieux

100% Pure
Graanvodka

Berenburg

Dark of White

%HQMLMHHQHUYDUHQDVVLVWHQWILQDQFLHHO
FRQWUROOHUGLHJUDDJDIZLVVHOHQGHRSGUDFKWHQ
YHUYXOW"
$OVDVVLVWHQWILQDQFLHHOFRQWUROOHUYHUOHHQMHDVVLVWHQWLH
DDQGHILQDQFLHHOFRQWUROOHU-HYHUOHHQWDVVLVWHQWLHRS
GHYROJHQGHJHELHGHQPDDQGHOLMNVHHQMDDUOLMNVH
FRQFHUQUDSSRUWDJHVMDDUDIVOXLWLQJH[WHUQHDQDO\VHV
RSVWHOOHQGHELWHXUHQEHKHHUHQGDJHOLMNVHERHNKRX
GLQJ-HGUDDJW]RUJYRRUKHWFRQWUDFWEHKHHU
'DDUQDDVWEHUHLGMHWXVVHQWLMGVHILQDQFLsOHUDSSRUWDJHV
YRRU7HQVORWWHZHUNMHRRNPHHRSGHDIGHOLQJLQGH
XLWYRHULQJYDQZHUN]DDPKHGHQZDDURQGHUKHW
LPSOHPHQWHUHQYDQYHUEHWHULQJHQ

10,99
70 cl

Glen Talloch

DUFFOUR PÈRE & FILS
Frankrijk

Blended Scotch Whisky

75 cl per fles 6,99

9.99
70 cl

Côtes de Gascogne Rouge
Côtes de Gascogne Blanc

4,99
75 cl

%HQMLMHUYDQRYHUWXLJGGDWMLMGHNDQGLGDDW
+HEMLMDIILQLWHLWPHWWHFKQLHNHQZLOMHJUDDJLQ EHQWYRRURQ]HRSGUDFKWJHYHUV"
GHSURGXFWLHDDQGHVODJ"
$OVPRQWDJHPHGHZHUNHUJDMHSURGXFWHQVDPHQVWHOOHQ
YDQDIWHNHQLQJ+HWLVGDDURPEHODQJULMNGDWMHHUYDULQJ
KHEWPHWKHWOH]HQYDQWHFKQLVFKHWHNHQLQJHQ1DDVW
KHWVDPHQVWHOOHQYDQSURGXFWHQDVVLVWHHUMHRRNELMGH
PDFKLQH-H]RUJWYRRUGHDDQHQDIYRHUHQ]RUJWGDW
GHPDWHULDOHQYHUSDNWZRUGHQYRRUGHYHU]HQGLQJ-H
JDDWZHUNHQLQHHQIDPLOLHEHGULMIZDWYRORSLQ
RQWZLNNHOLQJLVHQHHQJURWHVSHOHURSGHPDUNW(U
KHHUVWHHQLQIRUPHOHZHUNVIHHUPHWNRUWHOLMQHQZDDU
KXPRURRN]HNHUJHZDDUGHHUGZRUGW

BathmenseKrant

6WXXUMH&9PHW
RQGHUERXZLQJQDDU
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GORDON’S
London Dry Gin

Primera
Piedra
Wine of Chile
Syrah
Sauvignon Blanc
75 cl per fles 5,49

DOOS à 6 FLESSEN

00

25.

[= per fles voor 4,17]

wk 07-08

wk 04-05
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Zeten/ofdrukfouten
drukfouten voorbehouden
voorbehouden
Zeten/of
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
Aanbiedingen geldig van 21-01-2019 t/m 03-02-2019
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Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Sprookjes bestaan wel!
BATHMEN-OKKENBROEK - Als kind wisten we
het allemaal heel zeker. Sprookjes bestaan. En
we genoten van al die spannende verhalen.
Verhalen die bijna altijd goed afliepen. Sneeuwwitje. Roodkapje. Assepoester. Doornroosje. Klein
Duimpje. En ga zo maar door. Sprookjes gaan er
in als (Deventer) koek. Dat was vroeger al zo en
dat is nu nog steeds zo.
En niet alleen in ons land, maar overal ter wereld.
Eén zo’n sprookje gaat over Esther en speelt zich af
in het oude Perzië. Een prachtig en spannend verhaal. Voor jong en oud. Kees Posthumus, verhalen-

verteller, en Henk van Glabbeek, muzikant, brengen
het fantastische verhaal van Esther tot leven. Ze
nemen u mee naar Perzië en vertellen over Esther,
die na een schoonheidswedstrijd wordt gekozen tot
nieuwe koningin van Perzië. De koning weet echter
niet dat Esther van Joodse komaf is. De hoogste
ambtenaar Haman dreigt haar volk uit te roeien,
maar Esther weet dit te voorkomen. Tot op de dag
van vandaag herdenken Joden de goede afloop met
het vrolijke Poerimfeest. Wilt u er bij zijn en het
hele verhaal horen en zien? Kom dan a.s. zondag om
10.00 uur naar de Dorpskerk in Bathmen en laat u
verrassen. Iedereen is Wel:kom!

'De bende van vier maal zeventig'
Want als de regering besluit
om extra bezuinigingen door te
voeren en kortingen op de pensioenen gaat toepassen, dan zitten
er geen vakanties meer in voor
de oudjes.

BATHMEN - Het leven valt niet
altijd mee. Zeker als je heerlijk

wilt genieten van je oude dag in
een prachtig verzorgingstehuis.

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

enjoyboode

www.boode.nl

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

!
enjoy

0570-542600

Asbestsanering een bedreiging voor onze
uilen? Uilenwerkgroepen helpen!

En als de directeur ook nog besluit
om de eigen bijdrage voor het
tehuis te verhogen is de maat vol
voor Willem, Katrien, Albert en
Matthieu. Maar wat kunnen deze
70-plussers hier tegen doen? Ze
maken een plan om aan geld te
komen. En om de aandacht van de
directeur en het personeel af te leiden wordt de aandacht voor elkaar
steeds heftiger. Dit tot groot ongenoegen van de directeur; hij wordt
er helemaal gek van en dreigt met
maatregelen. Maar ‘De bende van
vier maal zeventig’ is niet voor één
gat te vangen. Al zit er soms wel
een luchtje aan……

BATHMEN - Nu de overheid de
druk op het saneren van asbestdaken opvoert, ontstaat er een
probleem voor veel vogels en in
het bijzonder voor de kerkuil en
steenuil.
In 2024 moeten alle asbestdaken
zijn verwijderd. Veel schuren/gebouwen zullen verdwijnen of worden voorzien van nieuwe daken die
meestal niet meer toegankelijk zijn
voor vogels. De kerkuil en steenuil
broeden niet alleen vaak in dit
soort schuren, maar gebruiken deze
Toneelgroep Loo en Omstreken gaat ook als ‘roest’plaats overdag en veel
bovenstaand toneelstuk ten tonele van hun prooidieren huisvesten in
brengen. Het belooft een hilarische en rond de schuurtjes. De veranopvoering te worden. De uitvoerin- dering van hun habitat zal veel
vogels dwingen om op zoek te gaan
gen zijn op vrijdag 8 en zaterdag
naar een nieuw onderkomen. Voor
9 februari 2019, om 20.00 uur in
uilen is dat niet altijd makkelijk,
Cultuurhuus Braakhekke. Kaarten
in de voorverkoop bij het Infopunt veel schuren en woningen zijn
steeds moeilijker toegankelijk en
in Cultuurhuus Braakhekke. Op
oude bomen met geschikte holtes
zaterdagmiddag 9 februari is er
zijn er ook steeds minder.
een voorstelling speciaal voor
alle 65-plussers, die om 14.00 uur
Wet Natuurbescherming
begint en vrij toegankelijk is. De
Volgens de wet natuurbescherming
zaal is een half uur voor aanvang
hebben wij mensen een zorgplicht.
geopend.
Dat betekent dat u bij afbreken of
verbouwen verplicht bent een anVia facebook kunt u de ontwikkelingen volgen van deze gezellige dere oplossing te zoeken voor beschermde dieren die in uw schuur
toneelclub uit Loo en Omstreken.

leven. De Vogelwerkgroep is er niet
om een vermanend vingertje op te
steken, maar om u en de vogels te
helpen.

Seniorenmiddag in februari begint met
samen stamppot eten

huus). De kosten zijn € 10,00
inclusief één drankje.
Aansluitend zal Hendrik Weenink
de middag vanaf ongeveer 14.00
uur verder verzorgen met 'Ach
Lieve tijd.'
Met 'Ach lieve Tijd' toont Weenink
hoe onze ouders en voorouders
leefden. Het programma wordt
afgewisseld met anekdotes, gedichten, spreuken en liedjes. Zo vertelt
hij onder andere waar de spreekwoorden ‘tegen de lamp lopen’, ‘er
gaat een dominee voorbij’ en ‘onder
de pannen zijn’ vandaan komen.
Ook legt Weenink uit hoe verschillende gebruiken en Kerst en Sint
Nicolaas zijn ontstaan.

BATHMEN - Op woensdag 13 februari begint de seniorenmiddag
al bijna traditiegetrouw met een
stamppotmaaltijd.
Tussen 12.00 en 14.00 uur zal er

Uilenwerkgroep helpt
Daarom steken we als Uilenwerkgroep graag de handen uit de
mouwen. We verplaatsen bestaande
nestkasten bij verbouwingen of
plaatsen nieuwe kasten in de
omgeving. We geven advies over de
woonomgeving, want erven worden
steeds netter, bomen en struwelen
maar vooral de zo belangrijke rommelhoekjes verdwijnen. Nestkasten
die wij plaatsen blijven we monitoren in de toekomst.
We willen dan ook graag tijdig in
contact komen met de mensen die
voornemens zijn hun schuren of
daken te renoveren of te verwijderen. Wij kunnen voor u bekijken
of er tekenen van uilen zijn en
een alternatief bieden in de vorm
van een nestkast. Hiervoor kunt u
vrijblijvend contact opnemen met:
Vogelwerkgroep IJsselstreek, voor
Deventer e.o.: Anne Buijtenhek,
uilen@vwg-deijsselstreek.nl
Vogelwerkgroep Bathmen e.o.:
Ellen Meijer,
meijerellen@telfortglasvezel.nl

in de Heeren van Dorthzaal een
stamppotbuffet klaar staan.
Als u alleen naar het middagproVoor het eten moet u wel reserveren en van tevoren betalen. Dit kan gramma wilt, dan kan dit uiteraard
ook.
bij het Infopunt (in het Cultuur-
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BUREAU HET GESPREK
www.bureauhetgesprek.nl

Loes Haak

Onze diensten:

Coach

Loodgieterswerk - Elektra - Sanitair - Verwarming - Klimaatbeheersing - Duurzaam
Oerdijk 198E
7435 PK Okkenbroek

ɐ0570-641304
06-10537081

Eefting Epse úw Totaalinstallateur
Als Totaalinstallateur kunt u bij ons terecht voor complete aanleg van verwarmingsinstallaties,
elektrische installaties, loodgieterswerkzaamheden, dakbedekking, ventilatie, klimaatbeheersing,
sanitair, legionella preventie, zonne-energie, warmtepompen en domotica. Uiteraard ook voor
service en onderhoud hiervan. Als Ontzorgexpert zijn wij gespecialieersd in het aanpassen
van woningen voor mensen van 55+. Ons team werkt met de meest moderne apparatuur,
kwalitatief hoogwaardige materialen en betaalbare producten. Zo haalt u met Installatiebedrijf Eefting Epse B.V. niet alleen kwaliteit binnen, maar ook kennis van de nieuwste
ontwikkelingen en duurzame alternatieven op ons vakgebied.

Lochemseweg 26 • 7214 RK Epse • T 0575 - 492 958
info@eefting-epse.nl • www.eefting-epse.nl
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Niet vast, vast niet veilig!
Vorig jaar reed ik met iemand mee in de auto. Als eerste: de
autogordels aan. Haal de gordel over mijn schouders en klik?
Geen klik! Het ging lastig en stroef. Nog eens drukken, wat
een 'geknooi'. Maar ja! Elke auto heeft zijn eigen eigenaardigheden. En deze riemen zeker! Ik vraag niets. Ik kan wel
een gordel dicht doen.
Nou tot ziens hoor! En bedankt voor het meerijden. Even de
riem losmaken, maar hoe? Ik had hem in de holle steel van
de ruitenkrabber 'e'màtteld'. Toen heb ik mij achter de oren
gekrabd.

$OLHYDQGH3RWKDDU

Volle bak bij 'De Vrienden van .....'
BATHMEN - Het begint zo langzamerhand een traditie te worden. 'De Vrienden van .....' georganiseerd
door, nu nog, EMTE Mensink. Ook deze editie vond weer plaats in het Cultuurhuus Braakhekke.
Johan Mensink: "Het was weer een groot succes. De klanten hebben zeer gevarieerd programma voorgeschoteld gekregen en waren erg enthousiast."
Optredende artiesten waren: Marco Mensink, Astrid en Monique, Edwin van den Brink, Eén van de
twee, Theaterensemble Foon, Jazzdance SVS, Jeffrey Klein Koerkamp en Maaike Dokter.
(Foto's: Geowings Videoproducties)

Actie Kerkbalans 2019 van start

Professionele ondersteuning voor
Gemeente Opbouw als extra doel
en uitvoering van het pastoraat,
de generatie 30-45 jaar én alternatieve diensten zoals ‘De Kerk gaat
Vreemd’, ‘Preek van de Leek’ en
‘boerderijdiensten’. Daarom doen we
dit jaar een extra beroep op u als
leden van onze kerkelijke gemeente
Bathmen-Okkenbroek.
Wij vragen onze kerkleden, voor
zover dit voor u mogelijk is, om
een hogere vrijwillige bijdrage voor
dit jaar. Mogelijkheden hiervoor
zijn door een periodieke gift
(schenking) met onze kerkgemeennaar Zetten, Kerkelijk Werker
te overeen te komen. De ProtesHenny Tuut werkt inmiddels al
tantse gemeente Bathmen-Okkenlangere tijd in Eibergen en ds.
broek is erkend als Algemeen Nut
André van den Bor is op 10 juni
Beogende Instelling (ANBI). Giften
2018 begonnen bij een nieuwe
aan ANBI’s - dus ook uw bijdrage
kerkgemeente in Roosendaal. U
aan de Actie Kerkbalans - zijn
begrijpt dat zeker in deze periode
(deels) aftrekbaar van de belasting.
de pastorale zorg voor onze geDe kerk krijgt geen subsidie.
meenteleden wel gewoon door blijft Een Periodieke Schenking die u
Onderhoud van het gebouw, de
met ons kunt regelen geeft een nog
gaan! We zijn dan ook blij dat we
koffie, maar ook het personeel en
op 1 mei 2018 Hanneke Overduin- groter fiscaal voordeel! Afhankelijk
missionaire en maatschappelijke
projecten kosten geld. Daarom is er Jansen uit Elst als Kerkelijk Werker van het inkomen kan dit in veel
gevallen 50% voordeel opleveren.
hebben kunnen benoemen. En op
de Actie Kerkbalans.
1 oktober 2018 ds. Henk van Es uit Stel dat u aan de kerk € 300,00
De bijdrage Actie Kerkbalans 2019
wilt bijdragen. Als u dit doet in de
wordt besteed aan veel zaken zoals Deventer als tijdelijke predikant.
vorm van een periodieke gift dan
Een beroepingscommissie is druk
predikant en pastoraat. Maar ook
kunt u de bijdrage verhogen naar €
het beheer van onze kerkelijke ge- bezig om een geschikte predikant
bouwen, organist-cantor, adminis- te vinden en voor te dragen aan de 600,00 terwijl het u netto evenveel
kost. (bij 50% belasting tarief).
tratie, erediensten en taakgroepen kerkenraad en de gemeente.
Informeer bij de kerkrentmeesters
Voor de Actie Kerkbalans hebben
hebben hun kostenplaatje.
Marian Jansen (0570-551675) en
we dit jaar als extra doel om de
In de begeleidende brief gaan de
André Olden (06-11608714) over de
kerkrentmeesters (de penningmees- middelen in te zetten voor meer
mogelijkheden.
professionele ondersteuning voor
ters van de kerk) dieper in op de
Gemeente Opbouw. We hopen conactie: "Het jaar 2019 is voor ons
Laat u leiden door uw hart. Steun
creet 0,2 fte in te kunnen zetten
als kerkgemeenschap niet alleen
het werk van uw en onze kerkgevoor extra, specifieke projecten.
de start van een nieuw jaar, maar
meente en geloofsgemeenschap."
óók de start van een speciaal jaar! Het is de start van een vijfjarenplan zoals we dat als kerk voor
We zijn op zoek naar een nieuwe
College van Kerkrentmeesters van
ogen hebben. Bij Gemeente Oppredikant voor de Protestantse
de Protestantse Gemeente BathmenGemeente Bathmen - Okkenbroek! bouw denken we bijvoorbeeld aan
Okkenbroek.
aandacht voor jongeren, opbouw
Want ds. Hanja van Essen vertrok
BATHMEN-OKKENBROEK - In de
week van 21 januari gaan de
contactpersonen van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek bij de gemeenteleden
langs om in het kader van Actie
Kerkbalans de formulieren langs
te brengen voor de jaarlijkse
financiële bijdrage. Kerkbalans
is een gezamenlijke actie van
de Rooms-katholieke Kerk, de
Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland.
Drie kerkgenootschappen die
al sinds 1973 samenwerken in
de Actie Kerkbalans en zo een
beroep doen op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een
financiële bijdrage.

Ook uitbreiding BoekStart inloopochtend
naar Bathmen en Centrum

Bibliotheek Deventer viert 10 jaar
BoekStart met Gouden Wikkelactie
DEVENTER- BATHMEN - BoekStart
in Deventer is al 10 jaar een succes. Om voorlezen te stimuleren
ontvangen ouders van baby’s
op het consultatiebureau een
uitnodiging voor een bezoek aan
de Bibliotheek Deventer. Daar
kunnen ze hun kindje gratis lid
maken en een BoekStart-koffertje met twee leuke voorleesboekjes meenemen. Inmiddels is dat
ruim 3000 keer gedaan.
De bibliotheek viert 10 jaar voorleesplezier voor baby’s met een
Gouden Wikkelactie. Wie vanaf 23
januari een BoekStart-koffertje ophaalt maakt kans tussen de boekjes
een Gouden Wikkel te vinden en
een verrassingspakket te winnen.
23 januari is niet toevallig gekozen, dan beginnen de Nationale Voorleesdagen. Tot en met 2
februari is er volop aandacht voor
voorlezen en de positieve invloed
ervan. Het stimuleert de taalontwikkeling van een kind, maar is
vooral ook leuk om samen te doen.
Een passend boek is niet onbelangrijk. Een boek uit de Prentenboeken Top 10 van de Nationale
Voorleesdagen is een aanrader.
Natuurlijk heeft de bibliotheek ook
een uitgebreid aanbod.
Meer BoekStart inloopochtenden
Voorlezen kan al vanaf 6 maanden.
Om kersverse ouders van voorlee-

stips en trucs te voorzien organiseert de bibliotheek in veel van
haar vestigingen de zogenaamde
BoekStart inloopochtenden.
Getrainde en enthousiaste vrijwilligers lezen en zingen met de jongste kinderen. Vanaf 23 januari start
er een nieuwe wekelijkse inloopochtend in de Bibliotheek Centrum.
Ook de Bibliotheek Bathmen begint
met inloopochtenden, voorlopig
nog maandelijks. De eerste staat
gepland op 1 februari. Alle BoekStart inloopochtenden beginnen
om 10.00 uur. Op de website www.
bibliotheekdeventer.nl staan de
data en locaties.
BoekStart inloopochtend tijdens
de Nationale Voorleesdagen
Deze ochtend draait alles om het
prentenboek van het jaar Een huis
voor Harry, geschreven door Leo
Timmers. Daarin verdwaalt poes
Harry. Omdat hij zijn huis niet
terug kan vinden moet hij op zoek
naar een nieuwe plek. Niets blijkt
zo fijn als thuis.
Tijdens de inloopochtend wordt er
gezongen en gelezen en helpen de
kinderen Harry zijn huis te vinden.
Woensdag 23 januari:
Bibliotheek Centrum en
Bibliotheek Colmschate
10.00 uur.
Vrijdag 1 februari:
Bibliotheek Bathmen: 10.00 uur.

Voor uw huisdier

Februari: maand van de gebitsverzorging
HOLTEN - De maand februari staat in het teken van het gebit.
Deze maand kunt u het gebit van uw huisdier gratis, op afspraak,
laten controleren. Bij een eventuele gebitsbehandeling voor uw
dier krijgt u 10% korting.
Gebitsproblemen bij honden en katten komen vaker voor dan je
denkt. Daarom vragen we elk jaar in februari aandacht voor dit
probleem tijdens de Maand van de Gebitsverzorging. Maar natuurlijk
verdient het gebit van je hond of kat ook de rest van het jaar alle
aandacht.
Dierenartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, 7451 BV Holten.
D www.dacholten.nl
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[INGEZONDEN MEDEDELING]

Maakt u van 2019 ook een creatief jaar?

Dat kan in atelier De Zijden Draad!

Loes Haak coacht
via Het Gesprek!
OKKENBROEK - We kennen het allemaal wel: zo’n dag
waarop je het leven wat minder leuk vindt zonder goed
te kunnen benoemen waaróm dat zo is. Maar dan rapen
we onszelf weer bij elkaar en zien de volgende dag de zon
weer schijnen! Dat is echter niet voor iedereen zo makkelijk.
Iemand kan van aard wat meer depressief zijn maar er kan ook
van alles gebeuren op je pad waardoor je de levensvreugde een
beetje kwijtraakt. Of er gaat teveel om in je hoofd zodat je
geen overzicht meer hebt. Je wilt graag vooruit kijken, jezelf
ontwikkelen, een beetje veranderen, maar hoe?
Daar helpt Loes Haak graag bij vanuit haar eigen praktijk Het
Gesprek. Als ervaren coach en begeleider biedt zij mensen in
meerdere gesprekken eenvoudige instrumenten aan om soms
moeilijke levensvragen het hoofd te kunnen bieden. Loes: “Ik
richt mij op laagdrempelige dienstverlening en we gaan gedu-

WAAR
REN
JIJ
MEE?
GA NAAR
RENTEGENKANKER.NL

rende het veranderingsproces aan de slag met opdrachten en
oefeningen waardoor men meer zelfkennis krijgt en zichzelf
een spiegel voor houdt. Natuurlijk ga je de diepte in met de
cliënt om goed in te kunnen schatten waar het aan schort en
welke weg we zouden kunnen bewandelen. Soms wandelen we
ook letterlijk waarbij ik ook wel eens een 'stiltewandeling' in
las waardoor mensen dus echt naar zichzelf moeten luisteren. Langzamerhand krijgt men zicht op zichzelf en kunnen
veranderingen gemakkelijker worden bewerkstelligd. Zo kan er
nieuw gedrag worden ontwikkeld en een stap worden gemaakt
in zelfrealisatie. Mijn doel is te helpen met het vergroten
van zelfvertrouwen en bewustwording, de mens in z’n kracht
vanuit een positieve levenshouding. De reis die wij maken is
de reis die men nodig heeft om te verwezenlijken wat men
wil in het leven. Ik ben een enthousiaste maar ook serieuze
coach die werkt vanuit de werkelijkheid van de cliënten, die
eigenlijk van alle leeftijden zijn. Het is heerlijk om mensen
op deze manier te helpen om weer prettiger in het leven te
kunnen staan.”
Wilt u meer weten over Het Gesprek? De contactgegevens
vindt u in de advertentie elders in deze krant!
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DIJKERHOEK - Je maakt er kleren/stukken
die uniek zijn, dat geeft veel voldoening en is
uitdagend. De lessen zijn weer begonnen op
maandag, dinsdag en woensdag. Er zijn nog een
paar plaatsen beschikbaar.
Ook gaan we in 2019 weer workshops geven op
zaterdag met diverse onderwerpen zoals een 1000
dingen tasje, omgaan met de lockmachine. De
eerste workshop is op 19 februari, we gaan dan een
vest/jas maken. Er is nog een plek vrij.
Het atelier is gevestigd aan de Hakkertsweg 29 in
Dijkerhoek tel. 06-2024 8810.
Joza Jagodic
D info@atelierDeZijdenDraad
] www.atelierDeZijdenDraad.nl
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Kun jij reanimeren?

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

/sgdewaerdenborch www.waerdenborch.nl

/waerdenborch
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Geniet van ruim vijftigduizend m2
watersportplezier op HISWA 2019!
Iedereen die zich thuis voelt op het water, kijkt alweer uit naar de start van
het watersportseizoen in het voorjaar. RAI Amsterdam is ook in 2019 de trotse
gastheer van de voorpret. Daar vindt van 6 t/m 10 maart de HISWA Amsterdam
Boat Show plaats, het grootste watersportevenement van Nederland. Op een
oppervlakte van 50.000m2 zijn weer honderden prachtige boten te bewonderen, inclusief de nieuwe zeil- en motorbootsteiger. En natuurlijk kun je er
voor iedere boot of watersport terecht voor advies, onderdelen, accessoires,
primeurs en handige gadgets. Ook is er weer een uitgebreid programma samengesteld, met demonstraties, workshops, presentaties en meer! En de kids
kunnen een diversiteit aan (water)sporten uitproberen in de HISWA Sport
Xperience. Dus jong, oud, beginner of ervaren; voor iedereen met een interesse in watersport is een bezoek aan de HISWA Amsterdam Boat Show zeker
de moeite waard.
De HISWA is ingedeeld in overzichtelijke
werelden. Van de wereld HISWA Zeilen,
met (open) zeilboten, daysailers en
klassenorganisaties, tot de motorboten,

Boordevol activiteitenprogramma

RIB’s en buitenboordmotoren in HISWA

Uiteraard is er ook weer een uitgebreid

koken aan boord, verhalen van wereld-

Speed waar je dit jaar ook een bijzondere

activiteitenprogramma samengesteld.

reizigers, een watersportkennisquiz en

Praktische informatie

Zo komt de bezoeker bij binnenkomst

meer! Voor de doe-het-zelvers is er het

Datum:

een centrale steiger worden de mooiste

ook altijd de juiste boot te vinden om er

van het evenement terecht in de HISWA

Demoplein, met leerzame workshops

Wo 6 t/m zo 10 maart 2019

zeil- en motorboten getoond, die je

een dagje of misschien wel langer op

Haven, vol met boten die uitnodigen tot

over bootonderhoud. Het Veiligheidsei-

natuurlijk ook van binnen kunt bekijken.

uit te trekken. Geen nieuwe boot nodig,

uitproberen en leuke wateractiviteiten.

land biedt daarnaast alle informatie over

Locatie:

En ben je op zoek naar een nieuwe sloep,

maar wel toe aan nieuwe accessoires,

Daarnaast is binnen de Mainstage te

veiligheid op en rond het water. En om bij

RAI Amsterdam, Europaplein 22

dan kun je dit jaar mee op expeditie

onderdelen of onderhoudsproducten?

vinden, het kloppend hart van de HISWA,

te komen van dit alles kun je heerlijk eten

Sloep door het grootste aanbod aan

Dan biedt HISWA Onderdelen &

waar inspirerende sprekers in verschil-

bij Baut, een pop-up restaurant van de

Openingstijden:

sloepen, weekenders en tenders ter

Accessoires uitkomst, voor zowel grotere

lende thema’s bijzondere of leerzame

bekende Amsterdamse topchef Michiel

Wo 6 maart

11.00 - 18.00 uur

wereld. In de wereld HISWA Sloep is dan

als kleine boten!

verhalen vertellen. Met o.a. tips voor

van der Eerde.

Do 7 maart

11.00 - 22.00 uur

Vr

11.00 - 22.00 uur

Speed Xperience kunt beleven. Aan

8 maart

Innovaties, startups en hebbedingen

Za 9 maart

10.00 - 18.00 uur

De deelnemende bedrijven tonen

HISWA Product van het Jaar zijn er te

Zo 10 maart

10.00 - 18.00 uur

tijdens de HISWA hun nieuwste

bewonderen. Daarnaast vind je er een

modellen boten, handige gadgets en

overzicht van handige gadgets die zijn

Toegangsprijzen:

spullen. Ook mag je het InnovationLAB

genomineerd voor de sinds vorig jaar

Online:

niet missen: dé plek waar nieuwe

geïntroduceerde HISWA Hebbeding

-dagkaart

€ 12,50

ontwikkelingen, ideeën, nieuws en

verkiezing. Producten die het varen

-avondkaart

€

8,50

trends tastbaar worden. Startup

nog leuker of makkelijker maken en

bedrijven in de watersport krijgen hier

eigenlijk een musthave zijn voor iedere

-studenten

€

7,50

een podium en ook de nominaties voor

watersporter.

-groepen (v/a 10 pers)

€ 10,00

-NS dagretour 2e klas

€ 15,00

(vanaf 18.00 uur)

Aan de kassa/tijdens de beurs:

Volop actie in de HISWA Sport Xperience (vanaf 6 jr.)

-dagkaart

€ 15,00

-avondkaart

€ 10,00

Zeilen, golfsurfen, windsurfen, suppen,

en natuurlijk enthousiast te maken voor

skimboarden, skiën, golf, beachvolleybal

de watersport. Tot en met 16 jaar is

Jongeren t/m 16 jaar hebben

en urban hockey – de jonge sportieve-

toegang bovendien gratis.

gratis toegang!

Xperience al deze verschillende sporten

Kortom, een bezoek aan HISWA 2019

Meer informatie en kaartverkoop:

uitproberen, zowel in het water als op het

is de perfecte voorbereiding op het

www.hiswarai.nl

droge! Alles met het doel de kinderen op

nieuwe – of misschien wel jouw eerste -

jonge leeftijd aan het sporten te krijgen

watersportseizoen!

ling vanaf 6 jaar kan in de HISWA Sport

Social media:

NIEUW: HISWA Shopping night
Naast uitgebreide informatie en

vindt er een veiling plaats, waar allerlei

oriëntatie kun je op de HISWA ook

leuke producten onder de hamer gaan.

lekker winkelen. In het winkelcentrum

En nieuw dit jaar op de vrijdagavond:

HISWA Shop – dat bovendien een stuk

de HISWA Shopping night. Een avond

groter is dan voorgaande jaren – vind je

vol scherpe aanbiedingen en speciale

alle denkbare watersportspullen. Ook

shopping activiteiten!

@HISWAamsterdam
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Techniek leer je bij REMO!
Marjolein Lensink heeft bewust voor de techniek
gekozen. ‘Ik vond het altijd al leuk om dingen
uit elkaar te halen’, Ze volgt de opleiding Elektrotechniek bij REMO West-Twente. Een praktijkgerichte opleiding waar je ook nog eens drie
dagen aan het werk gaat. Marjolein doet dit bij
Installatiebedrijf G. van Dam in Rijssen.
Het is voor een bedrijf van groot belang dat er goed
opgeleide vakmensen aan het werk zijn. Vanuit die
behoefte is REMO ontstaan. REMO leidt op in de beroepen installatietechniek, elektrotechniek, mechatronica, of metaal. (BBL-niveau 2,3 of 4). REMO werkt
samen met het ROC van Twente en het bedrijfsleven.
De vraag naar techniek vanuit het bedrijfsleven is
groot, kortom volop werkgelegenheid!
Ook Marjolein heeft de keuze gemaakt om de techniek in te gaan. Het leuke aan de techniek vindt ze
dat ze het ook weer kan toepassen in de praktijk
thuis. ‘Ik vond het altijd al leuk om dingen uit
elkaar te halen, nu heb ik er ook nog wat aan!’ Afgelopen zomer heeft Marjolein samen met haar vader

een tuinhuisje gebouwd. Samen hebben ze ook zelf
alle elektra aangelegd, dat is toch super leuk!
Marjolein is nu aan het werk bij G. van Dam, een
installatiebedrijf dat voor de elektra-, en loodgieterswerk zorgt bij grote bouwprojecten door heel
Nederland. Voor Marjolein startte bij REMO had ze er
al een half jaar stage gelopen. Zo kon ze goed ontdekken of ze dat echt leuk vond; ja dus! Ze vindt
het erg gezellig om in een team te werken.
Het leuke aan de opleiding bij REMO is volgens
Marjolein dat alles wat ze leert gelijk de volgende
dag weer kan worden toegepast in het bedrijfsleven. In de toekomst wil ze graag de bouw op. Bij de
bouwprojecten is er een goede mentaliteit en heerst
er een leuke sfeer!
Benieuwd hoe het praktijkcentrum van REMO er
uit ziet? Kom dan naar de open dagen op vrijdag
25 van 15:00 t/m 20:00 uur en zaterdag 26 januari
van 10:00 t/m 14:00 uur aan de Reggesingel 50 te
Rijssen!

Tip van Marjolein:
Ga vooral een opleiding
volgen waarbij je iets leert
wat je écht leuk vindt!

Bezoek onze
open dagen
25 januari
15:00 – 20:00 uur

Open dagen bij ROC van Twente

Beleef het mbo
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari zijn de jaarlijkse open dagen
bij ROC van Twente. Voor vmbo’ers en havisten is dit hét moment
van oriëntatie op een mbo-opleiding. Iedereen is van harte welkom
op vrijdag 25 januari tussen 15.00 en 20.00 uur en op zaterdag 26
januari tussen 10.00 en 14.00 uur. Bijna alle locaties zijn geopend.
Op rocvantwente.nl/opendagen vind je handige tips en antwoorden
op veelgestelde vragen.
Beleef de verschillende opleidingen
ROC van Twente biedt ongeveer 290
mbo-opleidingen aan op diverse
locaties in Twente. Tijdens de open
dagen is er van alles te zien en te
doen. Neem een kijkje in de keuken
van de horeca-opleidingen, ervaar
hoe het is om een tandarts te assisteren. Metsel een muurtje of kijk
in onze simulatieruimtes. Er zijn
voorlichtingen, demonstraties en
bedrijvenstands. Studenten en docenten staan klaar om al je vragen
te beantwoorden. Geïnteresseerden voor het voortgezet algemeen

volwassenenonderwijs (VAVO) en/
of een BBL-opleiding zijn tijdens de
open dagen ook van harte welkom.
Aanmelden
Leerlingen van het voortgezet
onderwijs vragen we zich vooraf aan
te melden via www.rocvantwente.nl.
Ouders/verzorgers zijn van harte
welkom zonder aanmelding. De leerling krijgt na aanmelding handige
mails toegestuurd, met daarin o.a.
een plattegrond van de locatie,
parkeeradvies en een QR-code. De
QR-code wordt bij binnenkomst
gescand.

open
dagen
vr 25 jan
za 26 jan

15-20 uur
10-14 uur

26 januari
10:00 – 14:00 uur

meld je aan en beleef het mbo

remo-wt.nl

rocvantwente.nl/opendagen
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De belangrijkste asbestregels
Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het
gebruik van asbest. En voor wanneer asbest weg •
moet. Zo wil de regering asbestdaken per 2024
verbieden.

u gecertificeerde asbestbedrijven bij u in de
buurt vindt.
U kunt subsidie aanvragen voor het verwijderen van uw asbestdak. Er zijn wel voorwaarden. De belangrijkste is dat u uw asbestdak
laat verwijderen door een gecertificeerd
asbestverwijderingsbedrijf. De subsidieregeling
geldt voor particulieren, bedrijven, non-profit
organisaties en overheden.

Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten
Particulieren en bedrijven mogen asbest niet (her)
gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 1
juli 1993 geldt dit in Nederland en sinds 2005 in
heel de Europese Unie. Asbest mag niet in nieuwe
producten zitten, omdat asbestvezels levensgevaarlijk kunnen zijn als u ze inademt.

Wat is precies onderdeel van een asbestdak?
Het verbod geldt alleen voor asbestmateriaal dat
in contact staat met de buitenlucht. Op de website www.infomil.nl staat meer informatie over de
definitie van asbestdak.

Plannen om asbestdaken te verbieden
De regering werkt aan een verbod op asbestdaken.
Als dit verbod doorgaat, zijn asbestdaken per 2024
verboden. De Tweede Kamer heeft al ingestemd
met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet het
wetsvoorstel nog beoordelen.

Waar kan asbest nog meer in zitten?
Asbest kan in allerlei materialen of producten van
voor 1994 zitten. Bijvoorbeeld in cement, kachels,
vloerzeil en warmhoudplaatjes. Op www.
infomil.nl staan foto's met voorbeelden van
asbestproducten.

Uw asbestdak vervangen
Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat
asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig
om uw asbestdak te verwijderen.

Wilt u zeker weten of ergens asbest in zit?
Laat dan een inventarisatierapport opmaken
door een gecertificeerd asbestbedrijf.

Gaat u uw asbestdak vervangen? Dan gelden
deze regels:
• Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het
verwijderen van hun asbestdak.
• U doet een sloopmelding om uw gemeente
informeren. Schakelt u een gecertificeerd
asbestbedrijf in? Vraag dan of dat bedrijf de
sloopmelding bij uw gemeente voor u doet.
• Denkt u erover om zelf asbestmateriaal te verwijderen? Dan leest u eerst de voorwaarden op
de website van Milieu Centraal, want dit mag
niet altijd. Voorbeelden van situaties waarin u
een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in
móet schakelen:
- uw asbestdak is al beschadigd;
- uw asbestdak is groter dan 35m2;
- u heeft asbesthoudende dakleien op het dak;
- het asbestdak ligt op een bedrijfspand.
• Stichting Ascert beheert het register waarin

Asbest ongevaarlijk: asbestbeheersplan
Blijkt uit het asbestinventarisatierapport dat
asbest vastzit in ander materiaal in een gebouw, zoals in cement? En zijn er geen sloopof renovatieplannen? Als het niet makkelijk
kan beschadigen, is het meestal veilig genoeg.
Dan kunnen er geen asbestvezels vrijkomen
en kan het asbestmateriaal beter blijven zitten. Wel is het slim als de gebouweigenaar
mogelijke gevaren voor werknemers in kaart brengt
en evalueert. Bijvoorbeeld in een asbestbeheersplan. Zodat helemaal duidelijk is hoe het gebouw
veilig kan worden gebruikt.
De gemeente informeert en handhaaft
Uw gemeente kan zelf extra regels hebben. Vraag
het daarom altijd na bij uw gemeente.
De gemeente kan u met een boete dwingen om uw
asbestdak te verwijderen. Dat geldt als uw asbestdak al erg beschadigd is.
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Bathmen
* Vr 25 jan, 19.15 uur: Volleybal in sporthal De
Uutvlog: A.B.S. Dames 1 - Klarenbeek Dames 1.
* Vr 25 jan, 20.00 uur: Kaarten (klaverjassen,
kruisjassen & jokeren) en kienen in het A.B.S.Huus.
* Ma 28 jan, 20.00 uur: Afdelingsavond en algemene ledenvergadering Vrouwen van Nu, afd.
Bathmen in Cultuurhuus Braakhekke.
* Wo 30 jan, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Michel
Coenen in de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Almen
* Do 24 jan, 20.00 uur: Lezing voor het Comité
voor Winterlezingen over Rembrandt van Rijn door
kunsthistorica Monique Hafkamp in ‘Ons Huis’,
Dorpsstraat 37, tegenover de kerk.
Dijkerhoek
* Do 24 jan, 18.30 uur: Afd. Dijkerhoek Vrouwen
van Nu: nieuwjaarsreceptie, tevens jaarvergadering
en stamppotbuffet bij het Bonte Paard.
Laren
* Do 24 jan, 14.30 uur: Bingomiddag in het
Klokhuus van het Ruempol ‘t Have 11.
* Do 24 jan, 20.00 uur: Vereniging voor Winterlezing Laren; Michiel Schaap verzorgt een dialezing
over 'Natuur in Oost Nederland' in zaal Stegeman,
Dorpsstraat 1.

Steun ons in de strijd
tegen littekens!
geef op 20.21.22
www.brandwondenstichting.nl
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Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartsenpraktijk Ceintuurbaan, Ceintuurbaan 14, Deventer, tel. 607745.
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
26 en 27 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
* Za 26 jan, 19.00 uur: Vesper week van gebed,
BOL.
* Zo 27 jan, 10.00 uur: Perzisch sprookje.
Okkenbroek
* Zo 27 jan,10.00 uur: Dienst in Bathmen.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 25 jan, 09.00 uur: Eucharistieviering. H. Brummelhuis.
* Zo 27 jan, 09.00 uur: Woord- en communieviering
m.m.v. Voce Magna. Parochiaan voorganger.
Protestantse Gem. Colmschate
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- * Zo 27 jan, 10.00 uur: Ds. Henk Schuurman.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencen2, alleen voor spoedeisende gevallen.
trum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
* Zo 27 jan, 10.15 uur: Eredienst.
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis H. Nicolaas Schalkhaar
* Za 26 jan, 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping Brugkoor. R. Cornelissen.
* Zo 27 jan, 10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), Cantors. R. Cornelissen.
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, 'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
* Zo 27 jan, 10.30 uur: Eredienst.
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege *Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 27 jan, 10.00 uur: Ds. J.R. Jonk uit Laren.
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
Protestantse Gem. Laren
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groene- * Zo 27 jan, 10.00 uur: Ds. H. van Solkema uit
Heino.
strook 1.
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS sport- Protestantse Gem. Almen
kantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek Bathmen, * Zo 27 jan, 10.00 uur: Ds. J. Weijenberg uit HarfTC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum Kinderop- sen.
vang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring van Dorth), Protestantse Gem. Epse
* Zo 27 jan, 10.00 uur: Dienst in Gorssel.
's zomers bij Zwembad De Looërmark.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopne26 en 27 januari
ming Joppe
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. Spoed* Zo 27 jan, 10.00 uur: Woord- en Communievienummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411. ring met orgelspel en samenzang. Mw. F. Storteler,
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder: parochiemedewerker.
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Tandarts: Tandartspraktijk Laboesjkiri, Roelf Bosmastraat 39a, Rijssen, tel. 0548-512260.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Kun jij reanimeren?
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.
Red levens in jouw buurt.
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie
Colmschate
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
26 en 27 januari

BathmenseKrant | pagina 11

Een beetje extra aandacht
Dames 1 ABS Handbal laat punten
liggen in Lemelerveld
LEMELERVELD - De eerste helft
begon ABS met een slechte
start. De ballen vonden het
net niet en in de verdediging
ontstonden te veel gaten. LHC
benutte alle kansen waardoor
ABS al snel tegen een verschil
van vier doelpunten aankeek.

rust stond er een 18-14 op het
scorebord. In de tweede helft
kwam ABS behoorlijk terug. Het
leek er op dat de dames zich
helemaal gingen herpakken. ABS
kwam terug tot één doelpunt verschil. ABS kon echter niet doorpakken om tot een voorsprong te
komen. De eindstand was 29-27.
Zondag spelen de dames in Zwolle
Dit verschil bleef eigenlijk in de
gehele eerste helft door de scherp om 13.45 uur. Zij hebben jullie
support hard nodig!
geplaatste ballen van LHC. In de

Evensong Colmschate

COLMSCHATE - Op zondag 3
februari zal kamerkoor Collegium Musicum Salland een
Choral Evensong uitvoeren in de
Ichtuskerk te Colmschate. Er zullen werken gezongen worden van
o.a. Farrant, Oxley, Bairstow en
Dyson. De Evensong begint om
19.00 uur.
U vindt de Ichtuskerk op het volgende adres: Holterweg 106, 7429
AH Colmschate.
Wat is een Evensong?
Een Evensong is een getijdengebed
uit de Anglicaanse kerk, vergelijkbaar met de Katholieke vesper. De
orde van dienst ligt grotendeels
vast en is te vinden in het Book of
Common Prayer. Voor de verschillende onderdelen wordt een aantal
Engelse religieuze stukken uit verschillende periodes gezongen, afgewisseld met Anglicaanse gebeden.
Naast de puur liturgische werken
is er ook ruimte voor muziek die
naadloos past bij het karakter van
deze dienst.

Het is de combinatie van stijlvolle,
hoogwaardig uitgevoerde (koor)
muziek, ingebed in een eeuwenoud
ritueel dat een Choral Evensong zo
bijzonder maakt. Dus geen concert
maar wel een moment van bezinning, om even de dagelijkse beslommeringen te laten voor wat ze
zijn en ondergedompeld te worden
in een prachtige serene sfeer.
De Evensong wordt uitgevoerd
door kamerkoor Collegium Musicum Salland uit Ommen. Het koor
staat onder de bezielende leiding
van Henk Ophoff die hiernaast ook
het Jongenskoor Dalfsen en sinds
kort ook een Girls Choir onder zijn
muzikale hoede heeft.

Als ik wat vroeger dan normaal
binnen kom lopen, zit mevrouw
nog aan haar warme maaltijd.
Vrijwel elke keer als ze een hap
neemt, hoest ze vervolgens ook.
Hè wat naar, ze voelt zich vast
niet fit. Het eten smaakt haar
zo te zien gelukkig nog wel, al
doet ze er vandaag wat langer
over. Vlak naast mevrouw staat
het toetje ook al naar haar te
lonken.
Eén van de twee verzorgenden
legt mij kort en bondig uit dat het
drukker is dan normaal, omdat er
meerdere zieke bewoners zijn. Ik
bedenk me dat ze met haar neus
in de boter valt, zo net terug van
haar vakantie. Ik hoop trouwens
dat ze het fijn heeft gehad. Door
alle drukte van de avond, kwam
het er niet van om er naar te
vragen. Wanneer zouden deze
collega's eigenlijk even met elkaar
bijpraten?
Op hetzelfde moment dat ik me
dit afvraag, verslikt mevrouw zich
in haar eten. Ik ben er allerminst
trots op om te zeggen, maar mijn
lijf protesteert direct. Al eerder
heb ik gemerkt dat ik dit gevoel
met geen mogelijkheid kan onderdrukken. Kan er serieus niks tegen
doen, mijn lijf neemt het over en
zegt 'kokhalzen'.
Ik schakel de verzorgende snel in,
die mevrouw lief rustig toespreekt
en benadert. Gelukkig kan zij wel
goed met deze situatie omgaan.
Als mevrouw blijft hoesten, komt
de tweede verzorgende er ook
bij. Het gebit van mevrouw wordt
vakkundig uit gedaan, de rust
blijft bewaard, er wordt een glaasje
water gehaald, het toetje wordt
'samen gegeten' en mevrouw wordt
met alle liefde en geduld naar bed
gebracht. Eerlijk gezegd voelt het
wel alsof ik een steekje heb laten
vallen, al werd er niet meer van
mij verwacht. Toch had ik graag
ook anders gereageerd.
Om mijzelf zo 'nuttig mogelijk'

zo hard zit te klagen.
Als er vervolgens een aantal dames
op elkaar blijft ingaan, vraag ik
of de dame die er blijkbaar het
meeste last van heeft (en ook de
grootste duit in het zakje doet) zin
heeft om een stukje te wandelen
op de gang. Ja, daar heeft ze wel
oren naar. De verzorgende geeft
aan dat we ook wel naar beneden
kunnen gaan, om daar even wat te
drinken. Als ik mevrouw in haar
rolstoel naar de lift duw, slaakt ze
een diepe zucht. Heerlijk, we gaan
de rust opzoeken. Daar heeft ze behoefte aan. Ik ben blij dat ik met
zo'n klein gebaar, met zo weinig
moeite een positievere draai aan
haar avond kan geven. Hopelijk
hebben de dames in de woonkamer
er ook profijt van. Al wandelend
stel ik mij voor dat we beneden
rustig iets drinken en wellicht wat
praten, mocht mevrouw er zin in
hebben.
Beneden aangekomen, blijkt er
echter een groep dames aan de
stamtafel te zitten. Er worden
liedjes gezongen, gekletst en
gelachen. Het is een vrolijke boel.
Ook wij worden uitgenodigd om er
gezellig bij te komen zitten. Ik laat
de keuze aan mevrouw. Zij heeft de
rust niet meer nodig, zij wil erbij.
Ze fleurt nog meer op, ze straalt,
zingt mee, maakt praatjes met de
anderen. Volop aan het genieten.
Later als we terugwandelen naar
boven, zegt zij: "Oh, dit was zo'n
prachtige avond. Ik hoop dat ik dit
nog lang vol kan houden. Het was
echt heerlijk. Ontzettend bedankt."
Boven in de woonkamer aangekomen, zit er nog een aantal bewoners naar de muziekvoorstelling te
kijken. Mevrouw gaat er bij zitten
en geniet lekker mee.
Ik geef haar een dikke kus en
bedank haar voor vanavond.
Mijn hoofd zit vol met indrukken.
Mijn hart stroomt over met dankbare ervaringen.

te maken, laat ik ondertussen de
dames die nog aan de grote tafel
zitten, een aantal filmpjes zien van
onze ezels en honden. De reacties
zijn heel positief. De dieren maken
warme gevoelens los. 'Ach, wat een
lieverds. Die heeft lieve ogen. Ja,
die is schattig. Wij hadden vroeger
ook een hond.'
Het valt mij op dat het zien van
de dieren enthousiaste reacties
oproepen, het zorgt ervoor dat de
bewoners zelf initiatief nemen om
te zeggen wat zij ervan vinden.
Erg mooi om te zien. Overigens wel
jammer dat onze honden niet echt
geschikt zijn om mee te nemen
naar deze bewoners, anders had
ik dit met liefde gedaan. Later
zegt een verzorgende dat er vanaf
volgende week iemand langs komt
met een therapiehond. Geweldig,
dat worden vast prachtige ervaringen.
Enkele bewoners blijken trouwens
al op bed te liggen. Een aantal
andere bewoners zit in de woonkamer. De één snipverkouden, de
ander erg moe, de één blij met André Rieu op de televisie, de ander
plukkend aan haar elastische kous
die ze draagt tegen de trombose.
Intussen wandelt er een andere
bewoonster op haar gemak rondjes
door de woonkamer, door de gang,
zoekt een plek om te zitten om
vervolgens weer verder te wandelen. Wat gebeurt er toch veel, wat
beleeft een ieder deze avond toch
op zijn/haar eigen manier.
Vooral tijdens dit soort situaties
gun ik iedereen een beetje extra
aandacht. Als je je niet lekker
voelt, wil je het liefst alles zo goed
mogelijk naar je wens hebben. En
dat is op een gezamenlijke woonplek soms best moeilijk te creëren.
Want waar de ene bewoonster
een aantal keer luid en duidelijk
aangeeft dat ze doof is en niet
kan verstaan wat ik zeg, geeft de
Nathalie Steffens.
andere bewoonster aan dat ze wil
dat haar buurvrouw stil is en niet

Omdat het hier een viering betreft
is de toegang vrij. Na afloop zal er
een collecte zijn om de onkosten te
bestrijden.
Kijk ook eens op www.kamerkoorsalland.nl
• (Foto: Henk Gaasbeek, Ommen.)

26 januari: Swingnight Boode Bathmen

nieuw

De mooiste keuken
of badkamer begint
bij Aart van de Pol

keukens in
BATHMEN!

BATHMEN - Zaterdag 26 januari
komt de Swingnight weer naar
Boode in Bathmen. Op de beste
Dance-Classics uit de 80’s, 90’s,
00’s én de hits van nu kun je de
hele avond uit je dak gaan.
In de grote zaal staat DJ Fortuna,
in de shotjesbar DJ Arjan con Nalez met MC Shizzler en in het Grand

Café/kelder draait zoals vanouds DJ
Mark de lekkerste muziek. De zaal
gaat open om 21.30 uur en er kan
gedanst worden tot 2.00 uur. De
minimum leeftijd is 23 jaar en de
entree is 7,50 euro.
De volgende Swingnight bij Boode
in Bathmen is op zaterdag 23
februari.

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
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