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Inloopavond
Hoe de geluidsmaatregelen er uit
gaan zien, wordt uitgewerkt samen
met inwoners van Bathmen. In opdracht van de gemeente Deventer
heeft Witteveen+Bos het ontwerp
voor de geluidswal met schermen
uitgevoerd langs het hele tracé.
uitgewerkt. Dit ontwerp wordt op
Daaruit bleek dat er bij Bathmen
14 februari in Boode te Bathmen
alleen wettelijke geluidsmaatrege- gepresenteerd en toegelicht. De
len nodig waren. De belangenverzaal is open vanaf 19.15 uur. De
eniging Bathmen (BVB) heeft het
avond start om 19.30 uur met een
bewonersinitiatief genomen om ex- korte toelichting door gemeente,
tra (bovenwettelijke) geluidsmaat- provincie en RWS. Vanaf 19.45 uur
regelen langs de A1 te realiseren en tot 21.00 uur wordt bij de informazo de geluidsoverlast in Bathmen
tiepanelen antwoord gegeven op
te beperken. In juli 2018 hebben
vragen. Belangstellenden zijn van
RWS, gemeente Deventer, provincie harte welkom.
Overijssel en BVB daarvoor een
intentieovereenkomst getekend.
Foto: Gemeente Deventer.

Inloopavond geluidswerende
maatregelen Bathmen
BATHMEN - De A1 wordt de
komende jaren verbreed. De
gemeente trekt samen met de
provincie Overijssel € 2,4 miljoen
uit voor extra geluidsmaatregelen bij Bathmen.
Een goede doorstroming op de A1
Oost tussen Apeldoorn en Azelo is
belangrijk voor de bereikbaarheid
en economische ontwikkeling van
de regio. Er is echter veel vertraging door toenemend (vracht)verkeer. Daarom werkt Rijkswaterstaat

(RWS) samen met de provincies
Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio tussen 2018 en 2020
(fase 1) aan de verbreding van de
A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Er
wordt gestart met de verbreding
naar 2x4 rijstroken tussen Twello
en Deventer en naar 2x3 rijstroken
tussen Deventer-Oost en Rijssen.
Fase 2 start in 2024.
Leefbaarheid in Bathmen
Door RWS zijn geluidsonderzoeken

Oproep: wie wordt Battummer van het Jaar 2019?
BATHMEN - Op maandag 4 maart,
tijdens de legendarische biertapwedstrijden, wordt een Bathmenaar door Carnavalsvereniging
'de Battumse Pompers' uitgeroepen tot Battummer van het Jaar.
Deze titel krijgt men niet zomaar.
Hij of zij verdient deze titel door
de inzet voor de Bathmense gemeenschap. Dit kan zowel voor het
heden alsook in het verleden zijn.
Net als voorgaande jaren wil men
de inwoners van Bathmen inschakelen om de Battummer van het
Jaar te vinden.
Afgelopen jaar was Barend Breukink de Battummer van het Jaar; de
vraag is wie wordt zijn opvolger-/
ster? Weet u iemand, die deze
eer eens toe zou kunnen (moeten) komen? Wilt u dit dan even
doorgeven onder vermelding van
de door bedoelde persoon gedane

inzet voor de Bathmense gemeenvereniging/instelling etc.).
schap (bijv. welke functie bij welke De uiteindelijke uitverkiezing zal
blijven geschieden door 'de Bat$NZDOLWHLWURQGKRXWOLMVWZHUN tumse Pompers'. Het zal dus geen
'meeste stemmen gelden' worden.
KRHNOLMVWHQNRSODWWHQ
De eerder gedane aanmeldingen
van mensen die nog niet uitverkozen zijn tot 'Battummer van het
Jaar' heeft men in de portefeuille
*URRWVWKRXWDDQERGYDQ1HGHUODQG
gehouden. Deze namen zijn dus
YRRU==3 HUVEHGULMYHQHQSDUWLFXOLHUHQ
al bekend en hoeven daarom niet
ZZZKRXWFHQWUXPRXWOHW]XWSKHQQO opnieuw aangemeld te worden.

SULM]HQYDQWRWHXUR

Uw reactie ziet men graag voor 8
februari a.s. bij Gertie Klein Hegeman, de Kuiperij 18,
7437 CV Bathmen of via mail
gertiekleinhegeman@hotmail.com
Carnavalsvereniging 'de Battumse
Pompers' dankt iedereen bij voorbaat voor de medewerking.
• Barend Breukink, Battummer
van het Jaar 2018.

Gen hoolt, gen kollen
en gas, gen vleis
Wat zôl ie doon at ze det in ’n
Haag zollen verbeeden. As ie de
verhalen anheurt, krieg ie het
geveul det ze der een paar hen
waterdörsen hebt. Loat ik beginnen met het vleis. Wat gebuurt er
met al det vleis as det neet meer
egetten wordt? De halve wereld
hef nog honger. Hoe geet het dan
met de melk en al melkprodukten?
Zet wie die consumptie ook op een
leeger pitje?
Geet alle kennis noar het buutenland? Straks is Nederland helemoal
schoone en zit de technologie
argens in China. Ie moet mar
ofwachten, wat ie dan allemoale
op oen bord kriegt. Zôl de wereld
doar schoner van worden? Hoolt
stokken is slech vuur het milieu. Kollen nog slechter en gas,
wie kent de ellende. Noe möt de
warmte straks uut de grond kommen, wat bint doar de gevolgen
van? De mensen wordt bange
maakt vuur hoge kosten diet er
an zit te kommen. Nederland
löp zowat met alles vuurop, mar
bereike wie der ook wat met at de
groote vervuilers in de wereld neet
met doot umdet ze gewoon wat
te etten moet hebben. Umdet het
betaalbaar moet weazen. Wie moet
zörgen dat wie onze technologie
neet weggooit. Het is code oranje.
As het ondernemmers, agrariërs en
ander creatief volk als mar lastiger
wordt gemaakt, goat ze hier vôt
en wordt de wereld der echt neet
schooner van. Kiekt mar um oen
hen. Oaveral wordt nog gebruuk
gemaakt van hoolt en kollen. Wie
zölt de zwakste leerling an de
hand moeten nemmen um de vervuiling teegen te goan. As ie onze
vervuiling doar hen brengt, geet
het doar better, maar hier nog
neet. Denkt er mar is oaver noa.
Vandaage gewoon dikke ribben op
het menue. Woerumme, makkelijk
zat, gewoon onmeunig lekker.
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VACATURE

9RRUYHUVFKLOOHQGHRSGUDFKWJHYHUVLQGH]HUHJLR
]LMQZLMRS]RHNQDDUDGPLQLVWUDWLHYHFRPPHUFLsOH
HQNDQGLGDWHQGLHYDQDDQSDNNHQZHWHQ%HQMLMRS]RHN
QDDUHHQXLWGDJHQGHIXQFWLH"6ROOLFLWHHUGDQGLUHFW

I

MY JOB

%HQMLMGHSURMHFWFR|UGLQDWRUGLHZLM]RHNHQ"

:LOMLMDDQGHVODJELMHHQWRWDDOOHYHUDQFLHU
YRRUKRUHFDSURIHVVLRQDOV"
:DWGRHMH"$OVPDJD]LMQPHGHZHUNHUYHU]DPHOHQ
FRQWUROHHUMHEHVWHOOLQJHQDDQGHKDQGYDQSLFNOLMVWHQ
'DDUQDDVWYHUZHUNHQFRQWUROHHUMHKDQGPDWLJPHWHHQ
KHIWUXFNSRPSZDJHQGDWLQNRPHQGHJRHGHUHQRSGH
MXLVWHORFDWLHWHUHFKWNRPHQ+HWLVGDDUELMEHODQJULMN
GDWMHVLJQDOHHUWZDDUHUDIZLMNLQJHQ]LMQHQRRNEHUHLGW
EHQWRPKLHUYRRURSORVVLQJHQWH]RHNHQ$OV
PDJD]LMQPHGHZHUNHUYHUULFKWMHSHULRGLHNHWHOOLQJHQ
-HJDDWZHUNHQLQGDJGLHQVWZDWEHWHNHQWGDWMHLQGH
DYRQGOHNNHUYULMEHQW7HQVORWWHNRPMHWHUHFKWLQHHQ
NRXGHZHUNRPJHYLQJ
%HQMLMGHPDJD]LMQPHGHZHUNHUGLHZLM]RHNHQ"
6ROOLFLWHHUGDQGLUHFW

:DWGRHMH"$OVSURMHFWFR|UGLQDWRURSGHFXVWRPHU
VHUYLFHDIGHOLQJEHQMHHHQHFKWHVSLQLQKHWZHE
'RRUGDWMHRSGHDIGHOLQJFXVWRPHUVHUYLFHZHUNWOLJW
MRXZIRFXVELMGHNODQW-LMZHHWDOVJHHQDQGHUKRHMLM
NODQWHQWHZRRUGVWDDW-HZHUNWVDPHQPHWWHNHQDDUV
HQGHIDEULNDQWHQGDDURPLVKHWEHODQJULMNGDWMHGH
WHNHQLQJHQQLHWDOOHHQNDQOH]HQPDDURRNNDQ
EHJULMSHQ'RRUGDWMLMGHWHNHQLQJHQJRHGEHJULMSWNXQ
MLMYRRUGHMXLVWHLPSOHPHQWDWLH]RUJHQYDQORSHQGH
PDDURRNQLHXZHSURMHFWHQ-LMEHQWHHQNHLLQKHW
EHKRXGHQYDQRYHU]LFKWHQ]RUJWHUYRRUGDWKHWJHKHOH
SURFHVYDQRUGHUWRWXLWOHYHULQJVRHSHOHQSUREOHHP
ORRVYHUORRSW2RNFR|UGLQHHUMHGHGDJHOLMNVH
RUGHUEHZDNLQJ

9HUNRRSHQUHSDUDWLH
YDQDOOHPHUNHQQDDLPDFKLQHV

.DQMLMGHZHQVYDQGHNODQWJRHGRP]HWWHQLQ %HQMLMVWXGHQWRIVFKROLHUHQZLOMHJUDDJZDW
ELMYHUGLHQHQRSPRPHQWHQGDWMLMQLHWQDDU
EHHOGHQEHZDDNMHJUDDJKHWKHOHSURFHV"
VFKRROKRHIW"
:DWGRHMH"$OVZHUNYRRUEHUHLGHU]RUJMHYRRUGH
SUHFLH]HYHUWDOLQJYDQKHWRQGHUZHUSQDDUGH
ZHUNWHNHQLQJ-HLQYHQWDULVHHUWGHZHQVHQYDQGH
NODQWHQYHUWDDOWGLWQDDUHHQZHUNEDDUEHHOG1DDVW
KHW]RUJHQYRRUHHQSUHFLH]HYHUWDOLQJYDQKHW
RQGHUZHUSEHQMHYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWKHOH
SURFHV-HEHZDDNWKHWEXGJHWHQRQGHUKRXGWFRQWDFW
PHWNODQWHQOHYHUDQFLHUVHQQDWXXUOLMNMRXZFROOHJD V
2PHUYRRUWH]RUJHQGDWMRXZGRHOEHUHLNWZRUGWNULMJ
MHGHPRJHOLMNKHLGRPPHHWHGHQNHQRYHUZDWKHW
EHVWHPDNNHOLMNVWHHQVQHOVWHZHUNW7HQVORWWH]RUJMH
YRRUSDVVHQGHRSORVVLQJHQHQWHYUHGHQNODQWHQ
%HQMLMGHZHUNYRRUEHUHLGHUGLHZLM]RHNHQ"6ROOLFLWHHU
GDQGLUHFW

:DWGRHMH"$OVELMNOXVVHQGVWXGHQWNXQMH]HHUGLYHUVH
ZHUN]DDPKHGHQYHUZDFKWHQ+LHUELMNXQMHELMYRRU
EHHOGGHQNHQDDQIXQFWLHVDOVPDJD]LMQPHGHZHUNHU
ERXZKXOSDGPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHUVFKRRQPDNHUHQ
SURGXFWLHPHGHZHUNHU2RNZHUN]DDPKHGHQLQGH
EXLWHQOXFKWEHKRUHQWRWGHPRJHOLMNKHGHQ1DDVWGH]H
IXQFWLHVKHEEHQZHQRJYHOHDQGHUHPRJHOLMNKHGHQ
'HIXQFWLHV]LMQYHHODORSRSURHSEDVLV+LHUGRRU]LMQGH
ZHUN]DDPKHGHQ]HHUDIZLVVHOHQG]LHMHYHHO
YHUVFKLOOHQGHEHGULMYHQHQEUDQFKHVHQGRHMHHUYDULQJ
RS

+HEMLMHUYDULQJDOVWHDPOHLGHUELQQHQHHQ
LQWHUQDWLRQDOHZHUNRPJHYLQJHQEHQMLMWRH
DDQHHQQLHXZHXLWGDJLQJRIHHQWZHHGHVWDS
LQMHFDUULqUH"

%HQMLMHUYDQRYHUWXLJGGDWMLMGHNDQGLGDDW
EHQWYRRURQ]HRSGUDFKWJHYHUV"

/HHVGDQYHUGHUZDQWZLM]LMQRS]RHNQDDUHHQ
JHGUHYHQWHDPOHLGHUORJLVWLHN
:DWGRHMH"$OVWHDPOHLGHUORJLVWLHNEHQMHVDPHQPHW
MHOHLGLQJJHYHQGHHQMHWHDPYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGH
XLWYRHULQJYDQKHWORJLVWLHNHSURFHV,QMRXZIXQFWLHKHE
MHGDJHOLMNVFRQWDFWPHWKHWYHUNRRSNDQWRRULQ
'XLWVODQG+HWLVGDDURPYDQEHODQJGDWMHJRHG'XLWV
NDQVSUHNHQ-HJDDWRRNDFWLHIPHHZHUNHQDDQGH
YHUEHWHULQJYDQKHWORJLVWLHNHSURFHV'DDUQDDVWZHUN
MHRRNDFWLHIPHHDDQGHRSWLPDOLVHULQJYDQKHW
ORJLVWLHNHSURFHV

QDDLPDFKLQHV

YHUNRRS UHSDUDWLH

+DDOHQEUHQJSXQW6FKDONKDDUHR
+HW.OHLQYDN
2HUGLMN6FKDONKDDU
7HO  
+ROWHQ

5LMVVHQVHVWUDDWD$(1LMYHUGDO :RQLQJHQPHXEHOVWRIIHHUGHULM
*YDQ%XVVHO
%XUJYG%RUFKVWUDDW+ROWHQ
7HO  

WHO  

PDDQGHQJDUDQWLHRSUHSDUDWLH
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Feestelijke openings–
aanbiedingen

NGS
KOM L A

PHILIPS

ONEBLADE SCHEERAPPARAAT
QP6520/20

67,-

56,11,KORTING
549,-

449,100,KORTING

SAMSUNG
UHD TV

UE40NU7190

A

ENERGIE

79,95

95

59,
20,-

639,-

499,-

549,90,-

465,34,KORTING

KORTING

SAMSUNG

ADDWASH WASMACHINE

KORTING

SENNHEISER

WW80K6404QW/EN

A

++
+
ENERGIE

DRAADLOZE HOOFDTELEFOON
RS 118

ROOKES RIETMAN
Oerdijk 23, 7433 AE Schalkhaar
0570-676555

ELEC

LG

UHD TV

43UK6470

A

ENERGIE

IS NU
RLD
TRO WO
ELECTROWORLD.NL
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Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek
Haar naam is Sterretje
BATHMEN-OKKENBROEK - Ester. Dat betekent dus
sterretje. Ze is een meisje van het volk Israël en
woont in een ver vreemd land. Net als veel vluchtelingenkinderen in onze tijd. In de Bijbel wordt
verteld hoe Ester koningin wordt in dat verre
land. Moet je je voorstellen! Maar ze gaat niet
naast haar schoenen lopen. Ze vergeet niet wie
ze is, namelijk een kind van het volk van God.
Zoals zo vaak is er ook in dit verhaal een boze man,
Haman. Hij houdt van macht en vindt zichzelf heel
belangrijk. Hij geeft vaak adviezen aan de koning.
Maar een van die adviezen gaat heel ver. Het volk

Israël dat in hun land woont, is een bedreiging voor
de koning, zegt Haman en dus moeten ze uitgeroeid
worden. Waar kennen we dat van?
Natuurlijk loopt het verhaal goed af, want Ester
die op zo’n bijzondere positie is gekomen weet de
koning op andere gedachten te brengen. Ze was heel
slim en dapper. Ze was niet bang om tegen zulke
belangrijke mannen in te gaan. Daar kunnen wij van
leren. Wij kunnen ook een ster zijn die voorop gaat
in de strijd tegen kwaad en onrecht.
Aanstaande zondag zal het gaan over dit verhaal in
de kinderdienst om 10.00 uur. Wel:kom!

Prinsenbal bij de Brink op 9 februari

BATHMEN - Zaterdagavond 9
februari presenteert carnavalsvereniging De Battumse
Pompers zijn nieuwe Prins.
Afgelopen jaar was Prins
Jordi de Eerste (Jordi
Schiphorst) de prins
van het dorp, met adjudant Kamphuuus (Bart
Burink) aan zijn zijde.

verzorgen met op zondagmiddag
kindercarnaval en op maandag de
bekende biertapwedstrijden en de

enjoyboode

www.boode.nl

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

!
enjoy

0570-542600

Wereldwinkel Bathmen en
Bibliotheek Bathmen vieren 1 jaar
samen aan Schoolstraat

Wie wordt de 27ste prins van de
Battumse Pompers?

De Battumse Pompers
is dé carnavalsvereniging
van Bathmen en dit jaar zal
voor de 27ste keer het carnaval
worden gevierd in de vertrouwde
residentie café De Brink. Het
carnavalsweekend is van zaterdag
2 maart t/m maandag 4 maart.
De Battumse Pompers zullen dan
weer verschillende activiteiten

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

bekendmaking van De Battummer
van het jaar 2019. Ook zal er weer
een bezoek aan 't Dijkhuis worden
gebracht om met de bejaarden
van Bathmen een gezellige middag te houden.
Voordat het echter zover is
zal er eerst een nieuwe prins
moeten zijn en deze wordt
op 9 februari gepresenteerd.
De aanvang van deze avond
is 21.00 uur en traditiegetrouw zal om 23.11 uur bekend
gemaakt worden wie de nieuwe
prins zal zijn. Het zal een groot
feest worden, verschillende carnavalsverenigingen uit de regio zullen
aanwezig zijn en ook de stadsprins
van Deventer, Prins Hanze XXII
(Paul Tijhuis) is aanwezig. Paul
is geen onbekende, in het jaar
2009/2010 was Paul prins van de
Battumse Pompers.
In Bathmen wordt er al druk
gespeculeerd wie de nieuwe prins
van Bathmen zal zijn. Uiteraard
is dit nog niet bekend, maar wat
de raad van elf wel kan zeggen is
dat de nieuwe prins van Bathmen
wel weet hoe hij een feestje moet
bouwen en flink kan keten! Menigeen zal dan ook positief verrast
zijn met de nieuwe prins en zijn
adjudant.
Kortom, het wordt een zeer gezellige zaterdagavond bij De Brink op
9 februari.

BATHMEN - Op 3 februari is het precies
een jaar geleden dat
de Wereldwinkel
Bathmen en de vestiging Bathmen van de
Bibliotheek Deventer
hun deuren openden
aan de Schoolstraat
25. Het was weer
een mijlpaal in de
inmiddels 37 jarige
geschiedenis van
de Wereldwinkel.
Alweer een jaar in
de mooie, ruime en
lichte winkel samen
met de Oudheidkundige kring en het
Gemeenteloket. En
dat moet gevierd
worden.
De Wereldwinkel,
Bibliotheek, Oudheidkundige kring en
Gemeente ontvangen
op zaterdag 2 februari alle gasten met een fairtrade kopje koffie, thee of
Jus d’ Orange met daarbij wat lekkers.
De Wereldwinkel biedt in de week van zaterdag 2 tot en met zaterdag
9 februari de Chardonnay en Pinotage wijn aan voor € 4,99. En iedere
klant ontvangt bij een aankoop een kleine attentie. (zolang de voorraad
strekt).
De Bibliotheek Bathmen start op vrijdag 1 februari van 10.00 tot 11.00
uur met de eerste Boek Start inloopochtend, een uurtje voorlezen voor
de allerkleinsten (tot 4 jaar).
Dus feest in de Wereldwinkel en de Bibliotheek Bathmen deze week. Kom
gerust een kijkje nemen, de vrijwilligers van de Wereldwinkel en medewerkers van de Bibliotheek verwelkomen de trouwe en nieuwe klanten
graag!
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Welkoop sponsort prijzen verkiezing

Buurtbewoners roepen Lukas uit tot
hond van het jaar

ŷŷŵŷ 867?
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BATHMEN - Veel Bathmense hondenbezitters laten hun hond uit
in het Traasterbos en maken dan
vanuit het dorp via Koekendijk
en Traasterdijk hun ‘ommetje’.
Elke dag is het daar dan ook
een bonte parade van honden
met hun baasjes. Reden voor
de buurtbewoners van Traasteren Koekendijk om tijdens hun
maandelijkse bijeenkomst de
mooiste Bathmense hond van
2018 te verkiezen.
Tijdens een ruim bezochte bijeenkomst kon er gestemd worden op
de mooiste hond die regelmatig
op Koeken- en Traasterdijk te

zien is. Het was uiteindelijk voor
niemand een verrassing dat met
vlag en wimpel het schitterende
stel honden van Ute Kuhn van de
Molenhof met de eer gingen strijken. Lukas, één van haar twee ‘Old
English Sheepdogs’, die ook nog
eens uitstekend onder appèl staat,
won met afstand de hoofdprijs.
Voor veel buurtbewoners is Lukas
van Ute Kuhn een lust voor het oog
en onder applaus won deze hond
het door de Welkoop beschikbaar
gesteld reuzenbot. De nominatieprijs was voor ‘Pitter’.
Door de bewoners was ook nog
een buurtprijs ingesteld voor de

‘aardigste, liefste’ hond woonachtig
aan de Traaster-Koekendijk. De
aanwezige eigenaren konden een
pleidooi voor hun hond houden.
Uiteindelijk won de hond ‘Lois’ van
Eef en David Westra, een uit Spanje
afkomstige kruising van Dalmatiër
en Jachtwindhond, de eerste prijs.
De hond ‘Pip’ van Sidney en Anita
Bouwhuis en gepresenteerd door
hun dochter Irene, won de tweede
prijs. Alle prijzen werden belangeloos beschikbaar gesteld door
Welkoop Bathmen.
• Lukas van Ute Kuhn (rechts)
ontvangt de Welkoop hoofdprijs.
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Uw bijdrage redt levens!
Maak uw bijdrage vandaag nog over op giro 103400
t.n.v. Veilig Verkeer Nederland o.v.v. gift.
Donateur worden of meer weten?
Bel (035) 524 88 00, mail info@vvn.nl of ga naar www.veiligverkeernederland.nl

Bij de Olsterhof

Koopzondag met wandeling,
live muziek en proeverij
Sallandse Glühwein
OLST - Aanstaande zondag, 3
februari, kunt u bij de Olsterhof
starten met een mooie wandeling
om vervolgens Sallandse Glühwein van El-cid proeven, terwijl

u luistert naar muziek van duo
Grashof & Stook.
Wandeling
Aan het begin van het nieuwe jaar

staat bij de Olsterhof een winterse
wandeling op het programma.
Een leuke wandeling van circa 10
kilometer in de mooie, bosrijke,
omgeving van Olst. Deelname aan
de wandeling is gratis. De uitgifte
van de routes is vanaf 11.00 uur
tot circa 14.00 uur.
Sallandse Glühwein El-cid
Na een periode van experimenteren met appels, gistingsprocessen
en recepturen, is het nu tijd om
iedereen kennis te laten maken
met Sallandse Glühwein van El-cid.
De basis van deze bijzondere Glühwein, is de cider van het gelijknamige merk. Deze cider blijkt een
goede basis om een aromatische
glühwein te maken, zonder alcohol.
Het initiatief voor een puur Sallandse Glühwein is genomen door

een aantal Heetenaren met een
gezamenlijke interesse. Zij laten u
er deze dag van proeven en kunnen
er gloedvol over vertellen.

idee is ontstaan bij het kampvuur,
waar je verhalen vertelt en liedjes
zingt. Binnenkort neemt het duo,
in samenwerking met de popschool
in Olst, twee albums op. Maar eerst
treden zij op in de Olsterhof.
Dit alles kunt u meebeleven op
zondag 3 februari vanaf 11.00 uur
(Grashof & Stook treden op vanaf
13.00 uur) bij de Olsterhof in Olst.

Duo Grashof & Stook
Teun Grashof en Rosanne Stook
vormen dit muzikale duo dat verhalende liedjes van vroeger en nu
brengt. Door echte, pure muziek te
maken weten zij een fijne en relaxte sfeer te creëren enkel met zang Meer informatie vindt u op
D www.olsterhof.nl
begeleid door piano of gitaar. Het
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Feestelijke heropeningsweek vanaf donderdag 31 januari 2019

Electro World Rookes Rietman
SCHALKHAAR - De elektronicaformules Euronics
en Electro World gaan gezamenlijk verder als
Electro World. Rookes Rietman wordt hierdoor
onderdeel van de grootste elektronicaformule in
Nederland. Dit betekent een volledig vernieuwde
uitstraling, waarbij de kwaliteiten van deze ondernemer centraal blijven staan.
Electro World Rookes Rietman aan de Oerdijk 23
in Schalkhaar krijgt een geheel nieuw jasje
“Door deze vernieuwing kunnen we onze klanten
nog beter van dienst zijn. We hebben een uniek en
gevarieerd assortiment, een zeer hoog kennisniveau
en onze service- en reparatiedienst is excellent.
Onze medewerkers zijn erg trots op deze verandering. We heten iedereen van harte welkom in onze
vernieuwde winkel”, aldus Richard Rietman.
“Het logo van Electro World is echt een kwaliteitskenmerk. Als zelfstandig ondernemer zijn wij er

trots op dat we al jaren de kwaliteit van onze service
zo hoog kunnen houden. Mede door de ondersteuning van Electro World ten aanzien van assortiment
en opleidingen. Binnenkort herkent de klant ons
aan het nieuwe Electro World logo met de naam op
de gevel van onze winkel, onze auto’s en natuurlijke
de folder die u regelmatig in de bus gaat vinden”,
vervolgt Richard.
Op donderdag 31 januari 2019 wordt de winkel met
de nieuwe uitstraling feestelijk heropend. Daarbij is
iedereen van harte welkom. Profiteer daar natuurlijke ook een week lang van bijzondere aanbiedingen.
Electro World Rookes Rietman in Schalkhaar is
gevestigd aan Oerdijk 23. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt. De openingstijden zijn:
maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur en
op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Winter 1958
Als kleine 'potaap' ging ik met de fiets naar de Looschool.
's Morgens lag er een laagje sneeuw. Toen de school uitging
een dik pak. Ik zakte tot mijn knieën in de hoog opgewaaide sneeuwbulten. De ijzige wind joeg mij in het gezicht. Er
was geen doorkomen aan. Huilen, huilen!
Maar op eens gebeurde er een wonder! Ik hoorde hoefgetrappel en gesnuif. Daar kwam mijn vader aan gereden met zijn
Utrechts wagentje*. Alle verkleumde 'Loose kachelpiepjes'
uit het Venne werden thuisgebracht. En wat hadden de 'leu'
achter de bevroren ramen gedacht? ''Foj, foj, det Ebbe van de
Pothaar noe met jachtsnee de weg op geet. Het is nog gin
weer um een hond naor buutn te jagen. Die was wè bie de
warme kachel blievm ligg'n.''
* Utrechts wagentje: koets op hoge wielen.

$OLHYDQGH3RWKDDU

Help: een erfenis

Wijnactie voor Orgelrestauratie Dorpskerk krijgt vervolg
1876 daterende Holtgräve-orgel,
is een monument dat hard aan
restauratie toe. Het thema van deze
BATHMEN - Na het grote succes
avond is heel passend 'Een Nieuw
van de huis-aan-huis wijnactie,
Geluid'.
waarbij vele flessen wijn en
vruchtensap werden verkocht en De Stichting hoopt van harte vele
bovendien nieuwe donateurs zich dinergasten in de Dorpskerk te
aanmeldden, maakt de Stichting mogen ontvangen. De kosten van
het driegangen diner + welkomstVrienden van het monument
drankje bedragen € 50,00 per perDorpskerk Bathmen een nieuw
soon. Inschrijving vindt plaats in
evenement bekend.
Op vrijdagavond 8 maart wordt een volgorde van betaling. De sluitingstermijn voor opgave is 1 maart, of
groot en feestelijk diner geserveerd in de Dorpskerk, die hiervoor eerder als het maximaal aantal besfeervol zal worden ingericht. Door schikbare plaatsen is bereikt. Snel
aanmelden dus, want vol = vol!
de belangeloze medewerking van
vele Bathmense ondernemers komt Het belooft een fantastische avond
de opbrengst van het diner geheel te worden, die met mooie muziek
zal worden omlijst.
ten goede aan de restauratie van
het kerkorgel. Het prachtige, al uit Aanmelden kan bij: Joop Blaauw,
Door Evert van de Weg.

Gorsselseweg 7, tel. 0570-542670;
Ciska Soen, Dr. A. Schweitzerlaan
11, tel. 0570-658064 of Elsbeth
Wubbe, Burg. A. Bontekoelaan 3,
tel. 0570-541041. Per e-mail kan
ook: info@vriendendorpskerk.nl
De Stichting dankt haar Bathmense
sponsoren die dit benefietdiner mogelijk maken van harte: Bielderman
Catering, ’t Bockje Bathmen, Boode
in Bathmen, Bronsvoord Woninginrichting, Emté/Jumbo Bathmen,
Flora-Inn Bloemisten en Slagerij
Linker.
De Stichting hoopt van harte met
de opbrengst van dit benefietdiner opnieuw een belangrijke stap
naar de restauratie van dit voor
Bathmen belangrijke monument te
zetten.

Door Piet van der Klis.
BATHMEN - Per 31 december 2018 bestaat de Stichting Openbare
Bibliotheek Bathmen (OBB) niet meer. Opgeheven, uitgeschreven
bij de Kamer van Koophandel. Gewoon morsdood dus. Maar, als zo
vaak bij ‘doden’ is er meestal ook iets van een erfenis. Zo ook hier,
namelijk het administratieve archief. Het oude bestuur besloot dit
archief ter beschikking te stellen aan de Oudheidkundige Kring
Bathmen (OKB). Omdat ik heel lang secretaris van het bestuur was,
heb ik dat archief in beheer. Dat is compleet vanaf 1981 (agenda’s
en notulen van bestuursvergaderingen, correspondentie, postlijsten
en dat soort dingen). Vanaf 1981 was ik secretaris. Echter daarvoor
óók een aantal jaren, namelijk twee perioden van vier jaar in de
jaren ’90 van de vorige eeuw. Ik moest toen verplicht aftreden en
droeg mijn digitale archief toen over aan mijn opvolger. Wie? Geen
idee. In ieder geval bevat die periode veel donkere gaten waar ons
oude bestuur, inclusief ikzelf maar weinig licht in kunnen brengen.
Vandaar een oproep voor hulp bij deze ‘erfenis’.
Welke hulp? Gewoon, iedereen die iets over die periode vóór 1981 weet,
bezit, kan dit aanleveren bij de OKB. Waar? Bij het Historisch Informatie
Punt (HIP) in de ruimte van de nieuwe bibliotheek waar ook de Wereldwinkel en het Gemeenteloket ‘inwonen’. Dat HIP is open elke woensdagen donderdagmorgen van 09.30-12.00 uur. De medewerkers van de OKB
die dan aanwezig zijn, kunnen overleggen over wat gebracht wordt en
beschikken over speciale formulieren waarop zaken worden vastgelegd.
Bijvoorbeeld of het materiaal (stukken, foto’s, herinneringen, noem maar
op) afgestaan worden aan de OKB, of na registratie in het archief terug
moeten naar de eigenaar.
De OKB wil met het uiteindelijk beschikbare materiaal een ‘thema-uitgave’ maken over de geschiedenis van onze lokale, Bathmense bibliotheek.
Echt het meehelpen waard!

Laat u inspireren
in onze showroom

Sterk in
maatwerk

SaunaWereld.nl
Verkoop binnenen buitensauna’s
uit eigen productie

A LIFE CHANGING EXPERIENCE
Doe mee en schrijf je in:
opgevenisgeenoptie.nl
Barrelsauna
Doggersbank 4

Buitensauna

7202 CT Zutphen

Podsauna

info@saunawereld.nl www.saunawereld.nl
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Uitvaartzorg Deventer:
As verstrooien, maar dan anders …
TOLAD kan van hand tot hand gaan, waarbij
met elke stempel de verhalen, gedachten en
herinneringen kunnen worden gedeeld. Bij
elke stempel op de grond wordt de TOLAD
lichter. Zo neemt u stap voor stap afscheid
van uw dierbare.
Persoonlijk ritueel.
De TOLAD is een uitstekend middel om een
eigen ritueel rond de as verstrooiing te creeren. Dit ritueel kan worden ingericht zoals
u wilt. Vaak wordt de wandeling gemaakt
met meerdere mensen, zodat iedereen aan
de verstrooiing kan bijdragen. Naarmate de
TOLAD lichter wordt, kunnen kinderen ook
een stap zetten.
De as mag zowel binnen als buiten Nederland verstrooid worden. De verstrooiing kan
worden gestaakt wanneer u dit wilt en later
worden hervat wanneer u dit wenst. Het is
hierdoor mogelijk om de as tijdens verschillende wandelingen te verstrooien.

DEVENTER - Zoals u wellicht weet, kunt
u van het crematorium een strooikoker
met as van de overledene meekrijgen.
De as kunt u bewaren in sieraad, urn
of op een plek uitstrooien welke bij de
overledene en u past. Maar kent u het
verstrooien van de as door middel van
een 'wandelstaf' al? De wandelstaf wordt
ook wel de TOLAD genoemd.
Met de TOLAD krijgt het verstrooien van as
een geheel nieuwe betekenis. De TOLAD is
een wandelstaf die gevuld wordt met as van
uw dierbare. Bij elke stempel van de staf
wordt er een kleine hoeveelheid as aan de
onderkant van de staf losgelaten. Zo 'loopt'
uw dierbare met zijn of haar as-afdruk met
u mee. De as verwaait niet in de lucht, maar
de as-afdruk die achterblijft, trekt de grond
in. Op deze manier gebeurt het verstrooien
van de as met respect, aandacht en betrokkenheid.
Stap voor stap afscheid nemen.
Op een zelf gekozen moment en plaats kunt
u een wandeling met de TOLAD maken. U
kunt denken aan een pad waar u dierbare
herinneringen heeft met de overledene of
een wandelroute die u nog graag samen had
willen lopen. Een pad met betekenis. De

Wat zijn de regels.
Als u gaat wandelen met de TOLAD, is er
sprake van incidentele as verstrooiing. De
regelgeving van de betreffende gemeente
geeft uitsluitsel waar u wel en niet mag
wandelen. Wanneer de gemeente niets geregeld heeft dan mag de verstrooiing vrijwel
overal plaatsvinden.
Gaat u wandelen op grond die niet van
de gemeente is, zoals Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat of
particuliere grond, dan heeft u in beginsel
toestemming nodig van de eigenaar van de
grond. Vaak volstaat een telefoontje.
De TOLAD
De TOLAD is gemaakt van hoogwaardig
materiaal. Een brede opening aan de bovenkant maakt het mogelijk om de TOLAD
eenvoudig te vullen en klaar te maken voor
gebruik.
De TOLAD is verkrijgbaar in drie dessins.
Het mechaniek is uitgebreid getest en werkt
op alle ondergronden. Het ergonomische
handvat zorgt ervoor dat de TOLAD niet als
last wordt ervaren tijdens de wandeling. De
TOLAD is 1.30 m lang en weegt leeg 0,5 kg.
De inhoud is 3,5 liter.
Via Uitvaartzorg Deventer kunt u de TOLAD
aanschaffen. Wilt u de TOLAD zien, voelen
of aanschaffen, neemt u dan contact op
met Uitvaartzorg Deventer 06-48470811 of
per mail: sjoek@uitvaartzorgdeventer.nl

Een waardig afscheid...
BATHMEN - Dit uitvaartkatern heet
‘waardig afscheid’. De omschrijvingen van
waardig zijn divers: degelijk, eerbiedig,
ernstig, beheerst, deftig of indrukmakend.

goed te luisteren, de tijd nemen, te zien wat
er gewenst en/of nodig is, te adviseren en
organiseren.
Om een voorbeeld te geven: als naasten zelf
willen vertellen over de overledene tijdens
het afscheid, doen zij dat. Kunnen of willen zij dat niet, dan vertellen ze mij hun
"Woorden als eerbiedig en indrukmakend
mogen wat mij betreft een afscheid typeren. verhaal thuis aan de eettafel en verwoord
Anno 2019 mag het minder degelijk, deftig ik dat bij het afscheid. Zo geven we samen
vorm aan het afscheid van een dierbare,
of beheerst zijn.
zodat het past bij alle betrokkenen.
Een afscheid moet vooral goed voelen voor
Voor meer informatie verwijs ik u graag
de nabestaanden. Daar ligt voor mij steeds
een taak: aansluiten bij de familie en op het naar:
www.hennyleemkuil-uitvaartbegeleiding.nl"
leven van de overledene. Dat doe ik door

DĞƚǌŽƌŐ͕ĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞŝĚ͕
ŽƉƌĞĐŚƚĞĂĂŶĚĂĐŚƚĞŶĞŵƉĂƚŚŝĞ

"MTIFUMFWFOBGTDIFJEOFFNU
ǁǁǁ͘ŚĞŶŶǇůĞĞŵŬƵŝůͲƵŝƚǀĂĂƌƚďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͘ŶůƚĞů͘ϬϱϳϬͲϳϭϰϴϭϴ

Voor een afscheid in de kleuren van je hart

Iris Knaap: (dementievriendelijke)
Ritueelbegeleider en Spreker bij uitvaarten
"Bij een overlijden
regelt een uitvaartondernemer onder meer
de opbaring, kist en
rouwkaart. Maar ik doe
ik iets anders.
Ik ben u graag van
dienst bij:
• (eventueel) een
voorgesprek bij
leven.
• het inhoudelijk
vormgeven van de afscheidsplechtigheid.
• het vinden van de juiste ‘kleur’.
• het schrijven van het levensverhaal en
verbindende teksten.
• het bedenken van een liefdevol afscheidsritueel.
• de muziekkeuze en overige mogelijkheden.
• het leiden van de afscheidsplechtigheid.
Samen met u zoek ik naar wat belangrijk

was voor uw dierbare en wat
hem of haar uniek maakte.
Dit ‘thema’ vlecht ik als een
rode draad symbolisch door
de plechtigheid heen en
komt terug in het levensverhaal, de verbindende teksten,
de gedichten, de muziek en
de rituelen. Ook als ik het
welkomst- en slotwoord uitspreek zullen deze aansluiten
bij de andere onderdelen. Het
afscheid van uw dierbare wordt door deze
zorgvuldige afstemming één mooi, kloppend
en verbonden geheel. In alle rust en met
aandacht denk ik met u mee, geef advies en
sluit aan bij wat u nodig hebt.
Ik werk dementievriendelijk en probeer
mensen met dementie of een verstandelijke
beperking waar mogelijk bij het afscheid te
betrekken", aldus Iris Knaap.
D www.irisknaap.nl

Ritueelbegeleider
Spreker bij uitvaarten
06-20461216
info@irisknaap.nl
www.irisknaap.nl
Voor een afscheid in
de kleuren van je hart
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Praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding
SCHALKHAAR - “Rouwen moet ik zelf
doen, maar hoe doe ik dat dan?” “Ik ben
soms zo boos en voel me verscheurd, wat
kan ik hiermee?” Dit zijn vragen die
Marlène Jansen regelmatig tegenkomt in
haar werk. Ze heeft haar praktijk ‘Verlies
in Balans’ in Schalkhaar.
Marlène biedt begeleiding aan mensen die
zodanig met rouw en verlies geconfronteerd
zijn, dat hun leven uit evenwicht is geraakt.
Ze gaat uit van de eigen kracht van mensen

om weer grip te krijgen op hun leven. Hoe
beter je in balans bent, hoe groter je veerkracht is. Rouwen is hard werken waar veel
emoties bij loskomen.
Ook in de laatste levensfase biedt ze ondersteuning. Hoe wil iemand afscheid nemen
van het leven en van zijn naasten? Samen
wordt bekeken wat hiervoor nodig is.
Rouwwandelingen
Elke eerste vrijdag van de maand worden
door Marlène thema wandelingen voor lotge-

noten gehouden. Er is zoveel herkenning en
erkenning, opeens staan ze niet meer alleen
hierin. Dat is echt heel mooi om te zien, wat
een verbondenheid!
Marlène biedt een gratis kennismakingsgesprek aan. Afhankelijk van de verzekeraar
kan rouwbegeleiding deels vergoed worden
vanuit de aanvullende verzekering.
Voor informatie zie www.verliesinbalans.nl
of bel 06-12174035.

‘Weten mijn naasten wel wat mijn wensen zijn als ik er niet meer ben?’

Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding
Heel vaak wordt na afloop van een uitvaart nagepraat over hoe
één en ander verliep. Dat is het moment waarop doorgaans
ook wordt gesproken over hoe we het zelf zouden willen, of
juist niet. Het duurt niet lang of die uitgesproken ideeën en
wensen verdwijnen weer naar de achtergrond.

maken op basis van de op dat moment besproken wensen. Eigenlijk is het heel logisch om van te voren een idee te hebben om
welke kosten het gaat. Willen we niet bij alle grote aankopen/
investeringen weten wat deze gaan kosten? En juist als het gaat
om uitgaven waar we allemaal – niemand uitgezonderd – ooit
mee te maken krijgen, wachten we af en zien wel als het eenmaal
Het bespreken en vervolgens vastleggen van uitvaartwensen geeft zover is. Dat is jammer. Het neemt veel onzekerheid weg als u uw
gedachten over uw eigen afscheid aan het papier toevertrouwt en
mensen vaak rust. Zowel voor zichzelf maar ook richting naasten
die hierdoor weten welke keuzes zij moeten maken zodra hun dier- ook inzicht heeft in de kosten.
bare is overleden.
Vandaag de dag zijn de mogelijkheden voor een persoonlijk afscheid divers en groot in aantal. Akke Verhoeven kan u hierover
Ook kan het belangrijk zijn om te weten wat de door u gewenste
vrijblijvend adviseren.
uitvaart gaat kosten. Akke Verhoeven kan een kostenoverzicht

Stichting
Thuis Sterven
De “Stichting Thuis Sterven Zuidwest
Overijssel” is een vrijwilligersorganisatie die al meer dan 25 jaar een
helpende hand biedt aan mensen die
binnenkort zullen sterven. Zij doen
dit bij de mensen thuis. Een groep
van ongeveer 25 vrijwilligers neemt
de zorg even uit handen, zodat de
familie de batterij weer even kan
opladen.
De zorg van de STS is er naast de zorg
van de huisarts en de thuiszorg.
Het werkgebied van de STS is de gehele
gemeente Deventer, Olst en Holten.
De zorg kan worden aangevraagd door de
thuiszorg, huisarts of familie zelf.
Op het moment dat er een zorgvraag
binnenkomt, maken we meestal diezelfde dag al een afspraak om op bezoek te
komen. We kunnen dan inventariseren
hoeveel zorg precies nodig is. Vrijwilligers zijn er van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Overdag soms een blok van een aantal
uren.
We zijn nog op zoek naar enthousiaste,
betrokken vrijwilligers.
Wil je meer weten, kijk op onze vernieuwde website
D www.thuissterven.nl

Stichting Thuis Sterven
er zijn tussen leven en dood
;IIVGRIPOVMNKIRSTY[PIZIR#
;IIVBALANSZMRHIRMRY[PIZIR#
3AMENQIXY[MPMOHMXTEHFI[ERHIPIR
STY[[MN^IIRMRY[XIQTS
0DUOÅQH-DQVHQ

Wij helpen mensen hun laatste wens
te vervullen; namelijk thuis te kunnen
sterven. Onze vrijwilligers zijn er om de
mensen thuis wat rust te gunnen. Meer
weten? Neem gerust contact met ons op

WWWVERLIESINBALANSNLÑÑÑÑ 

06-51565658 of 06-22917027
www.thuissterven.nl

JUDIZHUNHQHQQDWXXUVWHHQ

Wij ontwerpen, produceren en plaatsen. U bent geheel ontzorgd.
,ĂŅĂŵƉEĂƚƵƵƌƐƚĞĞŶŝŶKůƐƚŝƐĚĠŶĂƚƵƵƌƐƚĞĞŶůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌǀŽŽƌƵǁŐĞĚĞŶŬƐƚĞŶĞŶŝŶ
ŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞŚŽŽŐǁĂĂƌĚŝŐĞŬǁĂůŝƚĞŝƚŐƌĂŶŝĞƚ͕ŵĂƌŵĞƌ͕ĞůŐŝƐĐŚŚĂƌĚƐƚĞĞŶĞŶĐŽƌƚĞŶƐƚĂĂů͘
Onze vakmensen geven uw herinnering vorm....
y ŶŬĞůĞΘĚƵďďĞůĞŐĞĚĞŶŬƐƚĞŶĞŶ
y ^ƚĂĂŶĚĞůĞƩĞƌƉůĂƚĞŶ
y 'ƌĂĨͲĞŶŐůĂƐŵŽŶƵŵĞŶƚĞŶ
y hƌŶŐƌĂǀĞŶ
y ZƵǁĞǀĞůĚŬĞŝĞŶ
y ĞůĞƩĞƌŝŶŐΘĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ

,ĂŅĂŵƉ'ƌĂĨǁĞƌŬĞŶΘEĂƚƵƵƌƐƚĞĞŶͮĞDĞĞŶƚĞϳͮKůƐƚͮd͘ϬϱϳϬͲϱϲϮϲϰϴ

ǁǁǁ͘ŚĂŅĂŵƉŶĂƚƵƵƌƐƚĞĞŶ͘Ŷů
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In rust naar de uitvaart toe werken
daar rustig naar toe werken,
want er is immers alle tijd.”
In de dagen voor de uitvaart komt
Rob dagelijks langs bij de nabestaanden. Deze persoonlijke benadering en zijn informele houding
zorgen ervoor dat de nabestaanden kunnen ontdekken hoe ze de
uitvaart vorm willen geven. “Dan
gebeuren altijd bijzondere dingen,
die je van tevoren niet had kunnen
bedenken. Dat is zo mooi aan dit
werk!”
Doordat Rob alle zorgen uit handen
neemt, maar de nabestaanden wel
betrekt bij alle keuzes, ontstaat er
rust en ruimte. Eigenlijk gaat het
bijna vanzelf. “Het zijn intense en
bijzondere dagen en ik vind het
een voorrecht dat ik daarbij aanwezig mag zijn”.
Rob komt graag vrijblijvend bij u
langs om kennis te maken en uw
wensen te bespreken.
Een uitvaart die klopt voor de
overledene én voor de nabestaanden. Rob Oostenrijk vertelt
gepassioneerd over zijn werk.
“Nee, de week voor de uitvaart is

geen week waarin alles in haast
dient te gebeuren. Juist niet. De
belangrijkste vraag is ‘begraven
of cremeren’ en het bepalen van
de datum. Vervolgens gaan we

Kijk voor meer informatie op:
www.rob-oostenrijk.nl.
E-mail: info@rob-oostenrijk.nl
telefoon: 06 - 54 24 11 05.

Irma Wagenvoort,
rouw en verliesbegeleiding

LAREN - Wanneer je na een verlies- of rouwervaring het gevoel
hebt vast te lopen in je verdriet en het moeilijk voor je is de draad
van het leven weer op te pakken, dan kan mijn onafhankelijke,
empathische ondersteuning een aanvulling zijn. Ik kan je helpen
het verlies in te passen in jouw leven, zodat je weer grip op het
leven krijgt en uiteindelijk het leven weer kunt omarmen. Ik treed
je tegemoet met ontvankelijkheid, acceptatie en respect, zodat we
elkaar wezenlijk kunnen ontmoeten. Met mijn theoretische kennis,
maar nog meer het kennen van het rouwproces van binnenuit, zullen begrip en inzicht met de ontmoetingen groeien.
Iedereen die, op welke wijze dan
ook, met verlies en rouw te maken
heeft, is welkom in mijn praktijk.
Het vragen om hulp is geen teken
van zwakte, maar juist een teken
van moed en kracht om de pijn aan
te gaan. Als jij gehoord wilt worden,
omdat je door verdriet geraakt wordt
in je diepste vezels of omdat rouw
je leven rauw en moeilijk maakt, als
je vragen hebt rond je verwerkings-

proces, als je verlangt naar ontmoetingen waar verdriet, nabijheid en
verbondenheid hand in hand gaan,
dan kun je contact met me opnemen.
Irma Wagenvoort
De Bakkerij 45
7245 AZ Laren Gld
Tel. 06 81 18 82 90
info@irmawagenvoort.nl
www.irmawagenvoort.nl

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.
Betrokken, informeel en in alle rust leid ik
u langs de keuzes die belangrijk zijn.
Zo krijgt de uitvaart gaandeweg vorm en
wordt het altijd een persoonlijk afscheid.

www.rob-oostenrijk.nl

06 - 54 24 11 05
w
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Thanatopraxie, wat is dat nu precies?

Wanneer betaal ik erfbelasting?

is toegestaan is een lichte vorm
van balseming, thanatopraxie
genaamd.”

Er zijn nog vaak onduidelijkheden over het balsemen van een
lichaam. Wat kan en wat mag?
Rita Bos van Vredehof geeft hier
graag antwoord op. “In Nederland mogen alleen leden van het

Koninklijk Huis na overlijden
gebalsemd worden. En in heel
uitzonderlijke gevallen is balseming ook toegestaan na toestemming van de minister van
Volksgezondheid. Wat echter wel

$%
$%
6
6
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“Direct na het overlijden starten in
het lichaam processen die gevolgen
kunnen hebben voor de toonbaarheid van de overledene en dus ook
voor de wijze van afscheid nemen”,
legt Rita Bos uit. “Soms is de
verandering zo ingrijpend dat de
overleden dierbare er heel anders
uitziet. Dit kan bijvoorbeeld het
gevolg zijn van het ziekteproces.
Thanatopraxie kan dan uitkomst
bieden. Door een relatief korte
behandeling wordt dit veranderingsproces tijdelijk stil gezet. De
overleden dierbare blijft toonbaar
en er zelfs levensecht uitzien en
voelt ook minder koud aan. Dit zijn
natuurlijk grote voordelen bij een
persoonlijk afscheid. Daarnaast is
er ook geen koeling meer noodzakelijk en kan de overledene ook
thuis worden opgebaard in een bed
of een kist. De thanatopraxiebehandeling wordt uitgevoerd met
eigen mensen en middelen in een
daarvoor geschikte ruimte.”
Zijn er nog vragen over deze vorm
van lichte balseming en over de
kosten en mogelijkheden, dan geven Rita Bos en haar collega’s van
Vredehof hier graag antwoord op.
Ook is er meer informatie te vinden
op de website van Vredehof,
www.vredehof.nl
• Rita Bos-Bronsvoort, tel. 0570
- 542763.

U betaalt erfbelasting als u
een erfenis krijgt. Een erfenis
bestaat uit alle bezittingen (én
schulden) van een overledene.
In sommige gevallen betaalt u
geen erfbelasting.
Hoogte erfbelasting
Over een deel van de erfenis
betaalt u geen erfbelasting. Hoe
hoog dit vrijgestelde bedrag is,
hangt af van uw relatie met de
overledene.
De Belastingdienst geeft een
overzicht van de vrijgestelde bedragen bij erven. Over het bedrag
boven de vrijstelling betaalt u
erfbelasting. De tarieven voor de
erfbelasting staan op de website
van de Belastingdienst.
U kunt zelf uitrekenen hoeveel
erfbelasting u moet betalen met
de Rekenhulp erfbelasting van de
Belastingdienst.
Bedrijf erven
Als u een onderneming erft,
betaalt u over de waarde van die
onderneming erfbelasting. Zet u
de onderneming voort, dan kunt
u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt
dan minder of geen erfbelasting.
Geen erfbelasting betalen
U betaalt geen erfbelasting over
een nabestaandenpensioen,
ANW- of AOW-uitkering. Het na-

bestaandenpensioen komt wel in
mindering op de partnervrijstelling. Daarnaast zijn er nog een
aantal bijzondere situaties waarin u geen of minder erfbelasting
betaalt. De Belastingdienst geeft
hierover meer informatie.
Aangifte erfbelasting doen
U doet aangifte erfbelasting door
het aangifteformulier erfbelasting in te vullen en op de sturen.
De Belastingdienst stuurt u het
formulier automatisch toe. Denkt
u wel erfbelasting te moeten
betalen, maar krijgt u geen
formulier? Neem dan contact op
met de BelastingTelefoon.
Meer informatie over erfbelasting
De Belastingdienst int de erfbelasting. Meer informatie over
erfbelasting staat op de website
van de Belastingdienst. U kunt
uw vragen ook stellen aan de
BelastingTelefoon.
Bron: rijksoverheid.nl

Ieder
einde is
ook een
begin.
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Uitvaartcentrum
Vredehof
Bel (0570) 54 27 63 of
kijk op www.vredehof.nl

Vredehof.
In dienst van het leven.

Rita Bos-Bronsvoort
en Henk Stoevenbelt
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Huisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnummer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl

Bathmen
* Vr 01 feb, 19.15 uur: Volleybal in sporthal De
Uutvlog: A.B.S. Dames 1 - Salvora Dames 2.
* Vr 01 feb, 21.15 uur: Volleybal in sporthal De
Uutvlog: A.B.S. Heren 1 - Primavo Heren 1.
* Za 02 feb, 09.00 - 17.00 uur: Marathon klaverjassen en jokeren van kaartclub ’t Bockje in horecabedrijf ’t Bockje, Brink 2.
* Wo 06 feb, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Bingo in
de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Zie ook: www.bathmen.nl

Kun jij reanimeren?

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

Ook ouderen kunnen op vakantie!
HARFSEN - Dat verwacht u misschien niet. Want u hebt zorg nodig, en dan moet er zoveel geregeld
worden. Maar dat valt zo ontzettend mee. Ga mee met de IKA!
Speciaal voor mensen die niet goed
zonder hulp kunnen. Misschien
heeft uw partner zorg nodig en u
niet, ook dan is de IKA een uitkomst. Of u wilt gewoon een keer
een andere omgeving zien, met
andere mensen praten in uw eigen
dialect. Niet te ver van huis, want
stel nu dat……
Wat is IKA? De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de
diaconieën van de PKN kerken in de
Achterhoek en de Liemers. Het doel
van de IKA is het organiseren van vakantieweken voor mensen die zonder
'zorg' of begeleiding niet op vakantie
kunnen ongeacht hun leeftijd.
Zaterdag 11 t/m zaterdag 18 mei 2019
Lunteren 'het Bosgoed'.
Zaterdag 1 t/m zaterdag 8 juni 2019
Doorn, ‘Nieuw Hydepark’
Zaterdag 25 t/m vrijdag 31 mei 2019
Lemele, Hallehuis 'De Imminkhoeve'.
Zaterdag 7 t/m vrijdag 13 september
2019 Lemele, Hallehuis 'De Imminkhoeve'.

Het programma is zeer gevarieerd
en uitgebreid. In de week is er een
kerkdienst en een Avondmaalsviering.
Verder kan het programma bestaan
uit optredens van zang-, toneel- of
dansverenigingen, zijn er speldagen
en wordt er met de bus een uitstapje
gemaakt. Bent u gebonden aan rollator of rolstoel? Ook voor u is deze
vakantie geschikt. Er is voldoende
deskundige verzorging om mensen die
het echt nodig hebben ook te kunnen
helpen. Alle vakantieverblijven zijn
er volledig op ingericht om mensen
met zorg te ontvangen. Maar ook als
u nauwelijks zorg nodig hebt, bent u
meer dan van harte welkom.
Bent u lid van een deelnemende PKN
gemeente dan krijgt u korting en
dan betaalt u als alleenstaande voor
zeven overnachtingen € 570,00 i.p.v.
€ 740,00.
Belangstellenden of nieuwsgierigen
kunnen Diana bellen of mailen voor
meer informatie. Zij kan u meer vertellen over de IKA, over de kosten en
ze doet haar best om andere vragen
te beantwoorden. Tel. 0575-494116 of
mail met actiekerkharfsen@gmail.com
Wacht niet te lang, de aanmeldingen
moeten zo snel mogelijk binnen zijn.

Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
Bathmen
* Zo 03 feb, 10.00 uur: Kinderkerk. Mw. Hanneke
Overduin.
Okkenbroek
* Zo 03 feb,10.00 uur: Ds. A. de Vries uit Nijverdal.
't Dijkhuis
* Za 02 feb, 18.30 uur: Weeksluiting. Mw. A.
Steunenberg uit Holten.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 01 feb, 09.00 uur: Eucharistieviering. H. Brummelhuis.
* Za 02 feb, 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Herenkoor. L Gunnink v.d. Berg.
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 03 feb, 10.00 uur: Zondag werelddiaconaat. Ds.
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
Henk Schuurman.
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
Evangeliegemeente De Fontein, ActiviteitencenAED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis trum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 03 feb, 10.15 uur: Eredienst.
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping 'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), * Zo 03 feb, 10.30 uur: Eredienst.
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, *Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 03 feb, 10.00 uur: Bijzondere dienst.
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
Protestantse Gem. Laren
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege * Zo 03 feb, 10.00 uur: Zondag werelddiaconaat.
Kinderkerk. Ds. J.R. Jonk.
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
Protestantse Gem. Almen
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groene- * Zo 03 feb, 10.00 uur: Viering Heilig Avondmaal.
Ds. W. Klein uit Almen
strook 1.
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS sport- Protestantse Gem. Epse
kantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek Bathmen, * Zo 03 feb, 10.00 uur: Ds. J. Bruin uit Zutphen.
TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum Kinderop- R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnevang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring van Dorth), ming Joppe
* Zo 03 feb, 10.00 uur: Woord- en Communieviering
's zomers bij Zwembad De Looërmark.
m.m.v. het Parochieel Koor. W. Achtereekte.
2 en 3 februari
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. Spoednummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Like ons op facebook:
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411.
facebook.com/bathmensekrant
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder:
of
volg ons op twitter:
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico
@bathmensekrant
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Tandarts: Tandheelkundig centrum Holten, Gaardenstraat 32, Holten, tel. 0548-361787.
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.
2 en 3 februari
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartspraktijk Diepenveen, Molenstraat
7, Diepenveen, tel. 824377.
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
2 en 3 februari
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnummer:
0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.com

BK
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STRIJD
JIJ MEE
TEGEN
KINDERUITBUITING?
Help mee via
tdh.nl
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Dinsdag 5 februari: leerlingen- en fanfareorkest
LAREN - Dinsdag 5 en woensdag
6 februari vinden er inloopavonden plaats voor iedereen die
interesse heeft in het maken van
muziek. Tijdens deze avonden
bent u welkom om naar muziek te luisteren, informatie te
vergaren en om wellicht al zelf
te spelen! Uiteraard hoopt men
dat u na deze inloopavonden enthousiast bent geworden en men
u wellicht mag verwelkomen bij
Koninklijke Muziekvereniging
Apollo!
Op dinsdag 5 februari bent u welkom bij Stegeman (ruimte bovenin
het nieuwe gedeelte) als u geïnteresseerd bent in het leerlingen- en/
of fanfareorkest. Van 18.45 tot
19.45 uur staat de avond in het
teken van het leerlingenorkest. Het
leerlingenorkest bestaat momenteel
uit zes leerlingen met een leeftijd
variërend tussen 11 en 18 jaar. De
instrumenten die vertegenwoordigd
worden zijn momenteel trompet,
bugel, altsaxofoon, trombone en
euphonium.
Vanaf 18.45 uur ontvangt men u

en uw zoon/dochter graag met
een kopje koffie of thee of een
glaasje ranja. Om 19:00 uur kunt u
luisteren naar een aantal nummers
dat het leerlingenorkest ten gehore
zal brengen, zodat u een beeld
kunt krijgen van het leerlingenorkest. Vervolgens zal er iets verteld
worden over Apollo, muzieklessen
en wat er allemaal komt kijken
wanneer u lid wilt worden. Tot slot
kunnen de aanwezige kinderen
meekijken en meedoen bij met het
leerlingenorkest en is er gelegenheid om in gesprek te gaan en
vragen te stellen.
Van 19:45 uur tot 20:45 uur is
het de beurt aan zowel de ‘oudere jeugd’ als oud-leden. Het
fanfareorkest bestaat momenteel
uit 29 leden die allerlei verschillende instrumenten bespelen, zoals
trompet, hoorn, saxofoon, bas en
slagwerk. Vanaf 19.45 uur ontvangt
men u graag met een kopje koffie
of thee en om 20.00 uur zal het
fanfareorkest een aantal gevarieerde nummers ten gehore brengen.
Hierop volgend zal er iets verteld
worden over Apollo en wat er al-

lemaal komt kijken wanneer u lid
wilt worden. Tot slot is er ruimte
om in gesprek te gaan en het stellen van vragen.
Woensdag 6 februari: drumband
Heb jij altijd al samen met anderen
willen drummen? Of lijkt het je
leuk om te kijken of drummen iets
voor jou is? Op woensdag 6 februari
bent u (alle leeftijden!) van harte
welkom van 19.45 tot 20.45 uur.
Om 19.45 uur ontvangt men u
graag met een kopje koffie of thee
of een glaasje ranja. Om 20:00 uur
zal de drumband een aantal nummers ten gehore brengen, zodat u
kunt horen wat de drumband zoal
speelt. Vervolgens wordt er iets
verteld over Apollo, drumlessen en
wat er allemaal komt kijken wanneer u lid wilt worden. Tot slot is
er ook hier ruimte om in gesprek te
gaan en het stellen van vragen.
Men hoopt u/jou graag te verwelkomen bij Stegeman (ruimte
bovenin het nieuwe gedeelte)
op dinsdag 5 en/of woensdag 6
februari!

Metamorfose
Wat een fijn gevoel. Ik merk dat de verzorgenden
mij steeds meer betrekken bij het reilen en zeilen
op de afdeling. Eerlijk gezegd vind ik dat ik met de
term 'afdeling' tekort doe aan de plek waar de bewoners wonen. 't Dijkhuis zet zich namelijk op zoveel
verschillende manieren zeer actief in om van dit
huis een thuis te maken. Laat mij dus even opnieuw
beginnen.
Ik merk dat de verzorgenden mij steeds meer betrekken bij het reilen en zeilen van dit thuis, bij dit deel
van het huis waar de bewoners wonen. Zo legt een
verzorgende mij nu uit dat mevrouw R. tegenwoordig na het eten naar haar kamer wordt gebracht.
Mevrouw R. bleek de laatste tijd namelijk steeds
vaker wat minder in haar hum te zijn na het avondeten. Als ze met de andere bewoners televisie keek,
aan het zingen was of een andere activiteit deed,
werd ze wat kribbiger. Waarschijnlijk kreeg mevrouw
teveel te verwerken waardoor ze overprikkeld raakte.
Als ik terug denk aan twee bepaalde avonden eerder
die maand, was het me inderdaad ook al opgevallen
dat mevrouw één keer opeens eerder naar bed wilde
en één keer betrokken was bij gemopper op andere
bewoners. Alsof ze er niet helemaal lekker bij zat
tijdens de avonden.
Ondertussen overleggen de verzorgenden wie mevrouw het drinken gaat brengen en tevens individuele aandacht kan gaan geven. Ik grijp mijn kans en
bied aan om het te doen. Het is voor mij altijd wel
een beetje aftasten wat voor de verzorgenden prettig is. De ene keer is het prettig als ik in de huiskamer blijf, de andere keer is het fijner als ik juist met
iemand individueel iets onderneem.

vindt het belangrijk dat ik ook wat te drinken pak,
dat ik mee-eet van haar mandarijn, dat ik het goed
heb. Alsof ik een stukje mee terug in haar tijd mag
gaan. Kan me voorstellen dat het vroeger zo ging
bij haar (klein)kinderen. Het geeft mij (en hopelijk
haar ook) een warm vertrouwd gevoel.
Wat is het toch bijzonder... Deze inschatting van
de verzorgenden doet mevrouw meer dan goed. Ik
zie een hele andere vrouw. Ik geniet ervan haar zo
opgetogen te zien.

Als ik vervolgens op de openstaande deur van mevrouw R. klop, zie ik een stralende vrouw zitten. Ze
heet me warm welkom en vindt het prima dat ik bij
haar op visite kom. Ik kruip gezellig naast haar op
de bank, neem de teddybeer (met toestemming) op
schoot en samen kijken we wat televisie en praten
ondertussen over alles en nog wat.

Ook valt mij op dat ik mevrouw veel beter kan volgen dan voorheen. Ik versta haar beter en snap de
lijnen van ons gesprek beter. Bijzonder mooi.
Na een poos horen we een andere dame op de gang
om hulp roepen. Ik bedank mevrouw voor de fijne
avond. Ik zeg dat ik er van genoten heb. Ze lacht
en straalt. Mevrouw vraagt of ze met mij mee naar
de deur moet lopen. Als ik zeg dat dit niet hoeft,
zwaait ze mij van de bank enthousiast uit. Aan het
eind van mijn avond, komt mevrouw nog even de
gezamenlijke woonkamer binnen lopen. Ze straalt
nog steeds, loopt een rondje, kijkt even in het rond
en gaat weer tevreden terug naar haar eigen kamer.
Ik denk niet dat mevrouw weet hoeveel ik van haar
genoten heb. Zal het haar volgende keer opnieuw
vertellen.

Het voelt alsof ik bij 'mijn' oma op bezoek ben. Ze

Nathalie Steffens.

(Bij dezen: verzorgenden, geef mij gerust recht voor
z'n raap terug als je iets anders van mij verwacht. Ik
wil graag zo veel mogelijk ondersteunend aanwezig
zijn. De krenten uit de pap vissen doe ik thuis wel,
ha ha.)

Naar Soldaat van Oranje
kaartje is onder medewerkers die
belangstelling hadden verloot.
En ik was de gelukkige. Ik vond
het een voorrecht om met deze
mensen mee te gaan en was ook
benieuwd hoe ze de voorstelling zouden beleven. Vooral ook
omdat zij de oorlog meegemaakt
hebben." Namens de Cliëntenraad
was de heer Dioncre gevraagd om
mee te gaan. Hij hoefde daar niet
lang over na te denken. "Toen
BATHMEN-KATWIJK - Het was
mevrouw Hekkers mij vroeg, zei
haar grootste wens: de muik meteen ‘ja’. Het is voor ons
sical Soldaat van Oranje zien
toch een heel gedoe om vanuit
en beleven. En dat is gelukt!
Bathmen helemaal naar Katwijk
Mevrouw Hekkers (90) is de
gelukkigste vrouw op aarde. Sa- te gaan om zo’n voorstelling bij
men met twee andere bewoners te wonen. Als dat dan door ’t
van ’t Dijkhuis, een verzorgen- Dijkhuis geregeld wordt, dan is
dat een geweldige kans."
de, een fysiotherapeut en een
mantelzorger uit de cliëntenraad zijn ze begin januari afge- Indrukwekkende voorstelling
reisd naar Katwijk en woonden En ze zijn niet teleurgesteld. Allemaal waren ze onder de indruk
zij de voorstelling bij.
van de voorstelling. "Ik vond het
heel goed gespeeld", vertelt de
Een geweldige dag
"Het was een geweldige dag", ver- heer Dioncre. "Vooral Koningin
telt mevrouw Hekkers. "Vanaf het Wilhelmina deed het goed. Die
moment dat we bij ’t Dijkhuis met werd echt neergezet als ‘potige
het busje en chauffeur vertrokken dame’. En zo herinner ik me haar
tot aan het broodje kroket dat we ook." Mevrouw Hekkers vond het
’s avonds met elkaar aten. Ik heb een indrukwekkende voorstelling.
"Het was allemaal heel natuurlijk
genoten!" Toen de man van meweergegeven. Zowel het spel als
vrouw Hekkers nog leefde, hadden zij het plan om naar Soldaat de decors. Alles klopte." Ondanks
dat het verhaal over de oorlog
van Oranje te gaan al opgevat.
gaat, kregen mevrouw Hekkers en
"Helaas werd mijn man ziek en
kon het feest niet doorgaan", ver- de heer Dioncre geen nare herintelt ze. "Hij is nu al een paar jaar neringen of heftige emoties. "Dat
had gekund", zegt Anja. "Maar
overleden en ik bleef maar met
gelukkig ging dat allemaal goed
het idee rondlopen om er naar
en hebben ze er alleen maar van
toe te gaan. Maar ja, hoe regel
je dat?" Op een gegeven moment genoten."
trok ze de stoute schoenen aan
en legde het aan directeur Jackie Voor herhaling vatbaar
van Beek voor. "Toen was het snel Mevrouw Hekkers is zo enthousiast over het uitje, dat ze nu volop
geregeld", zegt ze lachend. "Als
ik nog een paar andere bewoners ideeën heeft voor andere leuke
enthousiast kon maken, dan zou- uitstapjes. "De korte tijd dat we
hier nog zijn, moeten we vooral
den we gaan. En dat is gelukt."
genieten", laat ze weten. "Ik wil
nog graag naar de MatthäuspasVoorrecht
Verzorgende Anja Bakker had het sion en naar de dierentuin in
geluk dat ze ook mee mocht. Niet Rhenen. En ik ga het gewoon
regelen. Het busje staat er, er zijn
zozeer om voor de bewoners te
zorgen, maar ze was in de prijzen vrijwillige chauffeurs die willen rijden en er is altijd wel een
gevallen. "Er was een bewoner
medewerker die mee wil om ons
die op het laatste moment niet
te begeleiden. Ik ga ervoor!"
mee kon gaan", vertelt ze. "Dat
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