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Snoeihout naar
Paasvuur Dortherhoek

Week 06 | 6 februari 2019 | jaargang 48

6SRRUVWUDDW
%$7+0(1
 

ZZZYDQJRUVVHOQO
+HWYDNNXQGLJDGUHVYRRU
JDVZDWHUVDQLWDLUHOHFWUD
'RZQORDGRQ]HDSS

Stratenvolleybaltoernooi van ABS

BATHMEN - Buurtvereniging Dortherhook gaat
ook dit jaar het paasvuur houden op de vanouds
bekende locatie: hoek Gorsselseweg/Oxersteeg.
Vanaf 9 februari t/m 6 april kan op iedere zaterdag snoeihout worden gebracht. Het terrein is dan
geopend van 9.00 tot 16.00 uur.
Op het terrein zal door de toezichthouders elke
vracht hout gecontroleerd worden op alleen snoeihout. Zolang u op het terrein verblijft, dient u hun
aanwijzingen op te volgen om alles soepel te laten

verlopen.
Om de kosten enigszins te blijven dekken (zoals vergunningen, opruimkosten, herstellen terrein, etc.)
zal aan iedereen die hout komt brengen een gepaste
bijdrage gevraagd worden in de fooienpot.
Zoals gebruikelijk zal op Eerste Paasdag ’s avonds het
vuur worden ontstoken.
Kijk voor meer informatie op www.dortherhoek.nl,
kijk dan in het menu paasvuur.

Nieuws van de BVB

Geluidsreducerende maatregelen A1,
we zijn er bijna!
BATHMEN - "Er moest veel water
door de Schipbeek voordat er een
goed uitgewerkte afspraak lag,
maar we zijn er bijna. Er is nu
veel uitgezocht, meer duidelijkheid over wat mogelijk is en aan
de laatste details wordt gewerkt.
Afgelopen donderdag bleek uit
berekeningen dat de beoogde
geluidsreductie kan worden
gerealiseerd.

De afgelopen maanden hebben we
intensieve gesprekken met Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en
gemeente Deventer gehad. Na de
intentieovereenkomst die we afgelopen zomer sloten, was het zaak
de woorden om te zetten in daden!
De intentieovereenkomst geeft
namelijk geen garanties. Daarom is
het nodig dat de partijen een 'bestuursovereenkomst' sluiten, zodat
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de 'schop in de grond kan'.
Voordat iedere partij akkoord is,
moet wel duidelijk zijn wat mogelijk is. Vanuit de BVB hebben we
consequent aangestuurd op het effect, een forse geluidsreductie. Dat
we deelnemen aan de projectgroep
om dit te realiseren was een spannend traject. En ook nodig!
Met de uitkomsten van afgelopen
week lijkt het erop dat we een
haalbare oplossing hebben. De
komende weken moeten de laatste
details worden uitgewerkt.
Tijdens de informatieavond op
donderdag 14 februari (vanaf 19.30
uur) wordt de stand van zaken
gepresenteerd. De BVB is daar
natuurlijk bij, net als de Gemeente
Deventer, de provincie Overijssel
en Rijkswaterstaat. Kom en laat u
informeren! Kijk op website van
Belangenvereniging Bathmen /
abonneer u op onze nieuwsbrief
voor meer informatie", aldus een
woordvoerder van de BVB.

BATHMEN - Op vrijdagavond 8
maart 2019 en zaterdagavond 9
maart 2019 vindt het jaarlijkse
stratenvolleybaltoernooi van ABS
Bathmen plaats. ABS zoekt nog
teams voor de zaterdagavond.
Heb jij zin in een actieve en gezellige volleybalavond samen met je
collega’s, buren, vrienden of familie
in combinatie met een afterparty
in de kantine? Stel dan een team
samen en geef je nu op.
Een volleybalteam bestaat uit
zes mensen en je speelt meerdere
wedstrijden in je poule. De teams
die bovenin hun poule eindigen,
strijden later op de avond in de
finales voor de bekers.
Het toernooi vindt plaats in Sporthal De Uutvlog en het inschrijfgeld
voor het toernooi bedraagt € 15,00.
Stel zo snel mogelijk je team samen
en mail voor een avondje plezier en
samen (volley)ballen! Voor opgave
en/of vragen mail je naar stratenvolleybalbathmen@hotmail.com

Correctie bij Help een erfenis
(zie Bathmense Krant, week
05-2019, pag.5)
De oproep om ‘materiaal’ over
de geschiedenis van onze Stichting Openbare Bibliotheek Bathmen aan te leveren bij het HIP
(Historisch Informatie Punt)
in de nieuwe bibliotheek blijft
van kracht! Elke woensdag- en
donderdagmorgen open tussen
09.30 en 12.00 uur.
Vooral foto’s over de héle
periode tot nu zijn van harte
welkom.
Dat ligt anders als het om
administratieve archiefgegevens gaat. Die zijn compleet
en beschikbaar vanaf 2001 (en
dus niet vanaf 1981, zoals fout
vermeld stond). Dat soort gegevens van dus vóór het jaar 2001
zijn eveneens zeer welkom! Van
die vroegere periode is geen
bestaand archief bekend. Wel
herinneringen. Help die aanvullen!
Piet van der Klis

Keunedarp-Pompersgat: 1-2
De echte Battemse supporters
waren noar Keunedarp egoane. Het
mos gebuuren. Sommigen iets te
laate, maar met de brilstand nog
op het scorebord, zeet de wedstried
verlopen op de verkeerde kante
van het veeld. Maar dan, an het
einde van de eerste helfte, kump
ter ne golf van Pompersgatse aanvallen op het Keunedarper doel.
Wat de Keunedarpers neet deuden,
lukt de Pompersgatse elf wal. De
Hoolter verdediging löt geater
vallen en doar worden gebruuk
van gemaakt. Ofstraffen die handel, met twei fluwelen Battemse
doelpunten zeukt de grote rivalen
de kleedkamers op. Het trouwe
kiekersvolk kan zich een betje opwarmen in de kantine. De Hoolter
kenners hebt hun oordeel al kloar,
de Battummers stoat er terecht
glunderend bie. In de tweede
helfte probeert Keunedarp nog
wel wat druk te zetten, maar doar
dut ABS neet an met. Ech mooi
voetbal is het neet. Het geet hard
teegen hard, maar gelukkig blieft
zwoare blessures uut. Keunedarp
dringt an, maar den ansluuttreffer
kump ter vuuralsnog nog neet.
In het leste kwarteer mot ABS in
de verdediging, ma wat Hoolten
ôk dut, de Battumse verdediging vecht met man en mach um
de punten met te nemmen noar
Pompersgat. Det verdedigen geet
ten koste van ne oavertreding
binnen de zestiene. Pengel, doar is
gen hoolden an (1-2). De Keunedarpers blieft andringen maar keer
op keer is de Pompersgatse keeper
de baas in het doelgebied. Hij
wördt de beste man van het veeld
en zörgt er vuur det de punten
met goat noar Battem. ABS dut
wier met um de titel, want ôk
koploper Markel kan maar eene
punte metnemmen uut Enter. Noa
ofloop geet het in polonaise noar
de kantine. Sommige Hoolter vindt
det een geliekspel wal verdeend
was, maar doar denkt de Battummers heel anders oaver. Met ne
glimlach van oor tut oor nemt ze
de belangrieke puntjes met noar
Battum.
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VACATURE

9RRUYHUVFKLOOHQGHRSGUDFKWJHYHUVLQGH]HUHJLR
]LMQZLMRS]RHNQDDUDGPLQLVWUDWLHYHHQ
FRPPHUFLsOHNDQGLGDWHQ%HQMLMRS]RHNQDDUHHQ
XLWGDJHQGHIXQFWLH"6ROOLFLWHHUGDQGLUHFW
I

MY JOB

%HQMLMLHPDQGGLHJHHQXLWGDJLQJXLWGHZHJJDDW
HQJUDDJ]LMQWDUJHWVZLOKDOHQ"

RQGHUGHHOXLWYDQGH]HIXQFWLH-HEHQWVSHFLILHN
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUHHQJHVHOHFWHHUGHJURHS
NODQWHQGH]HEHQDGHUMHYDQXLWHHQSURDFWLHYH
KRXGLQJHQMHSODQW]HOIGHEH]RHNHQ
&RPPHUFLHHO0HGHZHUNHU%LQQHQGLHQVW
'DJHOLMNVELMWMLMMHYDVWLQKHW]RHNHQHQYLQGHQYDQ
GHMXLVWHNDQGLGDWHQ'RRUMRXZQHWZHUNHQGDWYDQ
$OVFRPPHUFLHHOPHGHZHUNHUELQQHQGLHQVWEHQMLM
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHYHUNRRSYDQSURGXFWHQLQ 0DWFK8ZHHWMHZDDUMHGHMXLVWHNDQGLGDDWNDQ
YLQGHQ-H]LHWPRJHOLMNKHGHQHQNDQVHQHQGRRU
MRXZUD\RQ7HYHQVLVKHWEHODQJULMNGDWMHJRHG
FRQWDFWRQGHUKRXGWPHWMHKXLGLJHNODQWHQGLWGRH VQHOWHVFKDNHOHQZHHWMHGH]HRRNRSWLPDDOWH
MHYRRUQDPHOLMNWHOHIRQLVFK1DDVWGH]HZHUN]DDP EHQXWWHQ-HKHEWHHQKRJHPDWHYDQYULMKHLGRPMH
KHGHQ]RUJMHHURRNYRRUGDWDOOHJHJHYHQVMXLVWLQ HLJHQZHUNWHRUJDQLVHUHQ+HWLVGDQRRNYDQ
GHV\VWHPHQNRPHQWHVWDDQ-HVWHOWRIIHUWHVRSHQ EHODQJGDWMHRYHUHHQSURDFWLHYHKRXGLQJEHVFKLNW
'DDUQDDVWEHVFKLNMHRYHUHHQJURWHGRVLV
SUREHHUW]HRPWH]HWWHQWRWHHQRUGHU:DQQHHU
GRRU]HWWLQJVYHUPRJHQHQEHQMHFUHDWLHIRPYUDDJ
RIIHUWHVRPJH]HWZRUGHQLQRUGHUVGDQYRHUMLMGH
HQDDQERGRSHONDDUWHODWHQDDQVOXLWHQ
RUGHUVLQLQ6$37HYHQVYHU]RUJMLMDIWHUVDOHV
ZHUN]DDPKHGHQXLWHQQHHPMHNODFKWHQDDQGLHMH
LQWHUQYHUGHUXLW]HW,QGH]HIXQFWLHEHQMHRRNYHHO 5HJHOMLMJUDDJGHDGPLQLVWUDWLHYH]DNHQURQGRPKHW
RUGHUSURFHVPDDUVWDSMHQHW]RJUDDJHYHQRSGH
LQFRQWDFWPHWMHFROOHJD VYDQGHEXLWHQGLHQVW
:DQQHHUNODQWHQJUDDJHHQJHVSUHNZLOOHQSODQMLM KHIWUXFN"
GLWLQYRRUMHFROOHJDYDQGHEXLWHQGLHQVW

/RJLVWLHN$GPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHU

%HQMLMFRPPHUFLHHOLQJHVWHOGHQKHEMHHUYDULQJDOV
ILQDQFLHHODGPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHU"
$OVDGPLQLVWUDWLHIORJLVWLHNPHGHZHUNHUEHQMLM
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHDGPLQLVWUDWLHYHDIZLNNHOLQJ
)LQDQFLHHO$GPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHU
YRRUKHWWRWDOHRUGHUSURFHV-HERHNWLQNRRSRUGHUV
LQ]RUJWHUYRRUGDWGHEHVWHOOLQJHQLQJHYRHUG
$OVILQDQFLHHODGPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHUKHEMHHHQ ZRUGHQGHYRRUUDDGRSRUGHLVHQOHYHULQJHQRSGH
EUHHGWDNHQSDNNHW-HEHQWRQGHUDQGHUH
MXLVWHSOHNLQKHWPDJD]LMQZRUGHQJH]HW-H
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWERHNHQYDQGHEDQNHQ
DGPLQLVWUDWLHYHWDNHQRSNDQWRRUZRUGHQDIJHZLV
GHELWHXUHQHQFUHGLWHXUHQEHKHHUHQGH%7:
VHOGPHWZDWI\VLHNHDUEHLGLQKHWPDJD]LMQ2RN
DDQJLIWHQ0DDURRNKHWPDNHQHQYHUZHUNHQYDQ
GUDDLMLMMHKDQGQLHWYRRURPHQVWDSW]RQGHU
IDFWXUHQLVHHQRQGHUGHHOYDQMHIXQFWLH'DDUQDDVW SUREOHHPRSGHKHIWUXFNRPWHKHOSHQPHWKHW
RQWYDQJMHNODQWHQEHKHHUMHGHEHGULMIVDJHQGDHQ ORVVHQYDQGHYUDFKWZDJHQ
UHJHOMHUHL]HQYRRUMHFROOHJD V$OVKHWQRGLJLV
RQGHUVWHXQMHGHFROOHJD VRSGHFXVWRPHUVHUYLFH
RIKHOSMHNODQWHQPHWYUDJHQ
%HQMLMHUYDQRYHUWXLJGGDWMLMGHNDQGLGDDWEHQW
YRRURQ]HRSGUDFKWJHYHUV"
%HQMLMFRPPHUFLHHOVODJYDDUGLJHQHHQHFKWH
WHDPVSHOHU"
6WXXUMH&9PHW
RQGHUERXZLQJQDDU
6HQLRU&RQVXOWDQW
LQIR#PDWFKXQO
RIEHORQVRS
$OVFRQVXOWDQWELM0DWFK8PDDNMHRQGHUGHHOXLW
YDQHHQKHFKWHQHQWKRXVLDVWWHDP-HZHUNWYDQXLW 
GHELQQHQGLHQVWVDPHQRPRSHQVWDDQGHDDQYUDJHQ
]RJRHGPRJHOLMNLQWHYXOOHQ$FTXLVLWLHPDDNWJHHQ

+PNQQRCXQPFIGNWKFUYGTGPFG
OCCVTGIGNGP$CVJOGP
'H$ZRUGWGHNRPHQGHMDUHQ
YHUEUHHG'HJHPHHQWHWUHNWVDPHQ
PHWGHSURYLQFLH2YHULMVVHO͍
PLOMRHQXLWYRRUH[WUD
JHOXLGVPDDWUHJHOHQELM%DWKPHQ
'GPIQGFGFQQTUVTQOKPIQRFG#1QUV
VWUUGP#RGNFQQTPGP#\GNQKUDGNCPITKLM
XQQTFGDGTGKMDCCTJGKFGPGEQPQOKUEJG
QPVYKMMGNKPIXCPFGTGIKQ'TKUGEJVGT
XGGNXGTVTCIKPIFQQTVQGPGOGPF
XTCEJV XGTMGGT&CCTQOYGTMV
4KLMUYCVGTUVCCV 495 UCOGPOGVFG
RTQXKPEKGU1XGTKLUUGNGP)GNFGTNCPFGP
FG%NGCPVGEJ4GIKQVWUUGPGP
 HCUG CCPFGXGTDTGFKPIXCPFG
#VWUUGP#RGNFQQTPGP#\GNQ'TYQTFV
IGUVCTVOGVFGXGTDTGFKPIPCCTZ
TKLUVTQMGPVWUUGP6YGNNQGP&GXGPVGTGP
PCCTZTKLUVTQMGPVWUUGP&GXGPVGT
1QUVGP4KLUUGP(CUGUVCTVKP
/HHIEDDUKHLGLQ%DWKPHQ
&QQT495\KLPIGNWKFUQPFGT\QGMGP
WKVIGXQGTFNCPIUJGVJGNGVTCEȌ&CCTWKV
DNGGMFCVGTDKL$CVJOGPCNNGGP
YGVVGNKLMGIGNWKFUOCCVTGIGNGPPQFKI
YCTGP&GDGNCPIGPXGTGPKIKPI$CVJOGP
$8$ JGGHVJGVDGYQPGTUKPKVKCVKGH
IGPQOGPQOGZVTC DQXGPYGVVGNKLMG 

IGNWKFUOCCVTGIGNGPNCPIUFG#VG
TGCNKUGTGPGP\QFGIGNWKFUQXGTNCUVKP
$CVJOGPVGDGRGTMGP+PLWNK
JGDDGP495IGOGGPVG&GXGPVGT
RTQXKPEKG1XGTKLUUGNGP$8$FCCTXQQT
GGPKPVGPVKGQXGTGGPMQOUVIGVGMGPF
,QORRSDYRQG
*QGFGIGNWKFUOCCVTGIGNGPGTWKVICCP
\KGPYQTFVWKVIGYGTMVUCOGPOGV
KPYQPGTUXCP$CVJOGP+PQRFTCEJVXCP
FGIGOGGPVG&GXGPVGTJGGHV
9KVVGXGGP $QUJGVQPVYGTRXQQTFG
IGNWKFUYCNOGVUEJGTOGPWKVIGYGTMV
&KVQPVYGTRYQTFVQRIHEUXDULLQ
%RRGHWH%DWKPHQIGRTGUGPVGGTFGP
VQGIGNKEJV&G\CCNKUQRGPXCPCH
WWT&GCXQPFUVCTVQOWWTOGV
GGPMQTVGVQGNKEJVKPIFQQTIGOGGPVG
RTQXKPEKGGP4958CPCHWWTVQV
WWTYQTFVDKLFG
KPHQTOCVKGRCPGNGPCPVYQQTFIGIGXGP
QRXTCIGP$GNCPIUVGNNGPFGP\KLPXCP
JCTVGYGNMQO

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:

"ENTUDEWINTERMAANDENOOKEENBEETJEZAT
ENVERLANGTUNAARHETVOORJAAR

Iedere zaterdagochtend om 7 uur stilte en
gezamenlijke meditatie
BATHMEN-OKKENBROEK - Goed verhaal! We
zijn er gek op, een verhaal mooier maken dan
de werkelijkheid, onszelf beter voor doen of
iets overdrijven. Toch legt dat druk op onszelf
om eraan te kunnen blijven voldoen. Niet voor
niets hebben steeds meer mensen klachten van
oververmoeidheid, overspannenheid, burn out
of depressiviteit. Een belangrijke oorzaak ligt in
ons 'verhalende zelf, dat ook wel persoonlijkheid
of ego wordt genoemd.
Naast ons 'verhalende zelf' staat ons 'ervarende zelf',
dat diep in ons voelt dat er iets niet helemaal klopt
aan onze mooie verhalen. Maar ons 'ervarende zelf'
is lastig te volgen, omdat we zo gewend zijn om ons
ego te volgen.
Ik ben zelf ook overspannen geweest en balanceer

nu telkens op het evenwicht, dat vaak doorslaat
naar teveel ego. Ik merk dan achteraf dat ik aan
mezelf voorbij ben gelopen met m’n mooie verhalen.
Door stil te worden en te luisteren naar ons 'ervarende zelf', of ziel, of God die in ons is, kunnen we
dichter bij komen. Daarom zoeken we veelal graag
rust op in het bos of op het strand. Je kunt de stilte
in jezelf ook zoeken onderweg naar je werk of in de
rij voor de kassa. Even een moment terugtrekken in
jezelf en even checken of je 'verhalende zelf' nog in
lijn is met je 'ervarende zelf'. Zo kunnen we ons ego
weer terug brengen tot een gezond niveau. Jezus
noemt dat jezelf of je 'verhalende zelf' verloochenen.
En Hem volgen is dan je 'ervarende zelf' of God meer
ruimte geven. Ook in de kerk in Bathmen kun je
iedere zaterdagochtend om 7 uur de stilte vinden in
een gezamenlijke meditatie. Wel:kom!

+OMDANEENSLANGSVOOREENNIEUWECOUPEOM
DEWINTERSEKLEURENALVASTEENBEETJEACHTERUTE
LATENENMISSCHIENWEEREENSVOORHIGHLIGHTSTEGAAN

TS
+NIPPEN KLEURENENHIGHLIGH
HEEFTUBIJONSALVOOR_ 
0ROHQVWUDDW$+%DWKPHQ
ZZZNDSVDORQGHZRUSQO
9RRUKHPHQKDDU
9ROJHQVDIVSUDDN
WHO  

7RW]LHQVELM.$36$/21'(:253

Lezing Historische Vereniging
De Elf Marken

HARFSEN - Donderdag 14 februari zal Henk Hietbrink in Ons
Gebouw te Harfsen een lezing
verzorgen over Joppe.

ter sprake. Ook zal de aanleg van
de spoorlijn Deventer-Zutphen en
de tramlijn Deventer-Borculo aan
de orde komen.
Henk is een geboren en getogen
Joppenaar en woont in Epse. Henk
De lezing heeft als titel ‘Het
is een enthousiast verteller en hij
verhaal van Joppe van 1600 tot
BATHMEN - Het bestuur van ABS- heden’. Tijdens deze lezing met veel doorspekt zijn verhaal met een
handbal is erg verheugd dat voor beeldmateriaal wordt het ontstaan groot aantal anekdotes. Deze lezing
is onlangs in Epse gehouden, waarvan de Marken behandeld. Huize
het seizoen 2019/2020 in de
Joppe en zijn bewoners passeren de bij door de grote aanloop een groot
persoon van Mark Commandeur
revue, evenals het komen en gaan aantal mensen teleurgesteld moest
(25) een nieuwe trainer/coach
van de kleine middenstand. Verder worden.
voor het eerste selectieteam is
Aanvang 20.00 uur. Entree: vrije
komt de bouw van de RK-kerk en
gevonden.
de daaraan gerelateerde bebouwing gift.
Mark is de opvolger van interim-coach Toke Poesse.
Dinsdagavond 15 januari ondertekende Mark het contract in het
Schaats voor ALS 2019
bijzijn van voorzitter Paul Tijhuis,
penningmeester Steven Veenstra
georganiseerd door acht studenCOLMSCHATE - Op vrijdag 8
en algemeen bestuurslid Herman
ten van Saxion Hogeschool in
februari wordt tussen 20.00 en
Roebersen (TC).
Deventer.
22.15 uur schaatsend geld opABS-Handbal wenst Mark veel suc- gehaald voor de spierziekte ALS De Scheg zal sfeervol worden
ces en handbalplezier bij ABS!
aangekleed door fakkels langs de
bij sport- en belevingscentrum
baan te laten branden en door de
De Scheg. Dit evenement wordt
deelnemers lichtjes te laten dragen. Er zal de gehele avond muziek
te horen zijn. Na afloop zullen er
hapjes en drankjes klaarstaan in
het schaatscafé.
De acht studenten die deze avond
in samenwerking met De Scheg
organiseren, zijn al vanaf september 2018 bezig met het opzetten
van ‘Schaats voor ALS 2019’. Er zijn
al talloze aanmeldingen en het
opgehaalde bedrag staat op circa €
3.000,00.
Aanmelden of doneren kan nog
steeds op www.schaatsvoor-als.nl

Nieuwe trainer/coach ABS-Handbal

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

Vredehof.
In dienst van het leven.

Rita Bos-Bronsvoort
en Henk Stoevenbelt

Paul Roescher is lager in prijs dan waar ook! (mét prijsgarantie)

Kachel-Event
Hout- en gashaarden met hoge kortingen!

De temperaturen dalen, korte dagen, lange
donkere avonden. De behoefte aan warmte,
geborgenheid en rust, is een blijvende en
toenemende behoefte in een steeds snellere
wereld. Een kachel is hiervoor een fantastisch
recept! Kom daarom naar het grote
Kachel-Event bij Paul Roescher!
Wees er snel bij: tot 23 februari, kachels en
haarden met gigantische kortingen en
onweerstaanbare prijzen!
Austro Flamm Chester
Van 3.274,- voor 1975,-

Koppe Zoom
Van 3186,- voor 1820,-

De eerste 100 klanten
ontvangen bij aankoop
van een kachel
een wijnkoeler!

Actieperiode
t/m zaterdag

Als dit geen super recept voor
de winteravond is!

23 febr.

Austro Flamm Uno oven
Van 4393,- voor 2171,-

Invicta Kazan

Van 1440,- voor 799,-

Faber Relaxed Premium L
Van 3736,- voor 1772,-

E4 Modore 95
Van 3695,- voor 2608,-

A4 Modore 100Hr
Van 5670,- voor 3295,-

Inbouwhaard Wanders Danta 800
Van 3495,- voor 2596,-

M-Design 850 V gas, incl. schouw*
Van 7519,- voor 3999,-

Austro Flamm Piko
Van 3318,- voor 1880,-

Wijnkoeler
49 x 34,5 x 68 cm (dxbxh)

j uw
au bi
Cade

el!
kach

* schouw kan afwijken van afbeelding

Inbouw gashaard Helex tunnel
Van 3475,- voor 2315,-

Dru Metro 100 XTL hoek links
Van 4075,- voor 2650,-

Tipi vrijstaande houthaard
Van 2130,- voor 1197,-

Nestor Martin Stanford 80
Van 1935,- voor 995,-

Thermocet Rose CC
Van 1995,- voor 1175,-

Austro Flamm Glass
Van 2783,- voor 1610,-

Olympia Premium
Van 2295,- voor 1470,-

Koppe KA75
Van 2585,- voor 1299,-

Wijn is het lekkerst
op de juiste temperatuur.
Met deze zwarte klimaatkast bewaart u tot
18 flessen wijn op de juiste temperatuur.
Die is in te stellen tussen de 11 en de 18
graden Celsius. Op deze manier heeft u
altijd een fles gereed om te drinken en
blijven uw flessen bovendien langer
houdbaar. Dankzij de glazen deur kunt u
uw wijncollectie nog zien ook.
Met luxe binnenverlichting!

85% van de
klanten beveelt
Paul Roescher
warm aan!

klanten
vertellen
Koppe Legano
Van 3526,- voor 2357,-

Hout-CV kachel met zonnepanelen set
Het milieu en besparen gaan hand in hand met zonnepanelen en hout-cv kachel.
Maak daarom gauw
een afspraak om snel
te profiteren.
A

+

Gashaard 100 cm breed
Van 3395,- voor 1895,-

g

Wij

aa
ver n voo
ant r
wo
ord

Met de unieke vervangingsgregeling krijgt u tot
wel 350 euro stimuleringskorting. Ruil daarom
nu uw huidige (open) haard of kachel in voor een
toestel met hoog rendement.
Doe mee en dring de CO

2

(showroomkachels uitgezonderd)

Prijs na

:

subsidie

chel +

uitstoot terug! Scan de code
voor meer informatie.

t

oilerse

Zonneb

5995,-

V ka
Hout- C

n

eldoor

tore Ap

Megas

Met Megastores in:
Rijssen: Plaagslagen 2
(0548) 540 340
Apeldoorn: Vlijtseweg 196
(055) 360 1747

+

Via www.paulroescher.nl of bel
0548 540 340. De berekening is op
basis van gemiddelden. Neem uw
actuele gasverbruik mee.
Ga naar onze website voor de
verklaring en uitleg:
www.paulroescher.nl/besparen

GreenDeal! Ruil nu uw
oude (open) haard of kachel in

Megastore Rijssen

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

•

V L O E R

•

H A A R D

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feest dagen gesloten.
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Willy Daggenvoorde met pensioen
Wildplassen
Toen de vrouwen nog klederdracht droegen, was 't heel
gewoon: even 'buiten op de hoeke'* zitten. Er zat geen kruis
in de broek. (Plattelanders noemden dat een 'snelzeiker'.)
Onder vijf lagen rokken lieten zij 'het' de vrije loop.
In mijn jeugd ging ik dansen bij Boode in Bathmen. Op de
Brink stond nog de monumentale boerderij van Elferink.
Daar omheen een 'Meideurn-hegge'. Jongens stonden er op
rij in te wateren. Bij vriezend weer was die 'begiezeld' en
dampte hoog op.
Mijn idee is nu: de Brink landschappelijk herinrichten, met
rondom de Brink een 'Elferinks haag'.
"Nee, nee! Denk t'r umme. Nit um de sikke te vezettn!"
* Hurken.
die hij daarbij nog over had, gebruikte hij voor het verrichten van
lichte reparatiewerkzaamheden.
Willy heeft in zijn loopbaan maar
één werkgever gehad, wat in de
huidige tijd steeds unieker wordt.
De laatste werkdag hebben de collega’s Willy op een voor hem pasKorte tijd daarna moest hij in mili- vele trekkers opgeknapt en voorsende wijze van huis opgehaald.
taire dienst, die hij grotendeels in zien van een nieuwe verflaag. In
die tijd groeide het aantal repara- Afgelopen vrijdagmorgen, toen hij
Duitsland vervuld heeft. Doordat
nog rustig de krant zat te lezen,
hij regelmatig vrij was, werkte hij tiewerkzaamheden en kwamen er
stond plotseling de serviceauto
dus ook meer monteurs in dienst
gedurende zijn militaire dienstinclusief aanhanger met daarop
bij fa. Bloemenkamp. Willy kreeg
periode alsnog vele dagen bij fa.
zijn nagebouwde werkplek en een
de leiding over deze monteurs en
Bloemenkamp. In de beginjaren
van zijn loopbaan was één van zijn heeft daarnaast al die tijd ook de trekker met voorop gemonteerde
magazijnwerkzaamheden voor zijn cabine bij hem voor de deur. Willy
werkzaamheden het persen van
is, na plaats genomen te hebben
rekening genomen. Als er ergens
hooibalen. Willy kreeg altijd de
in deze cabine, door zijn collega’s
oudste trekker en pers mee, want vanwege een storing een trekker
of een machine stilstond, wist Wil- naar het werk gebracht. Dit was
als er een storing of mankement
een hele happening voor hem,
was, wist hij zich vaak zelf en al- ly altijd wel een (nood)oplossing
leen te redden. Het was in die tijd om deze combinatie zo snel moge- want achter hem reed nog een
groot aantal collega’s met trekkers
lijk weer aan het draaien te krijaltijd een wedstrijd wie aan het
gen. Hij voerde dan snel even een om de optocht compleet te maken.
eind van de dag bij terugkomst
noodreparatie uit om later, als de Tijdens de koffiepauze heeft een
aan de zaak de meeste balen op
machine toch niet ingepland was, ieder genoten van een lekker stuk
papier had staan. Naar mate het
taart. De laatste werkdag van
de definitieve reparatie te verbedrijf groeide kwam er steeds
Willy is gezamenlijk met een hapje
richten. Op een bepaald moment
meer werk voor een monteur. Dit
en drankje feestelijk afgesloten.
waren werkzaamheden waar Willy begon het zware reparatiewerk
zich helemaal in thuis voelde. Ook hem parten te spelen en kreeg hij Directie en medewerkers van UniCom Oost b.v. wensen Willy samen
rugklachten. Vanaf dat moment
het klaar maken van een aangemet zijn vrouw Wilma, veel geluk
heeft hij zich volledig gericht op
kochte of ingeruilde trekker was
en een goede gezondheid in de
het aansturen van de werkplaats
iets waar Willy zich helemaal in
toekomst.
kon uitleven. Hij heeft in die jaren en het magazijnbeheer. De tijd
LETTELE - Afgelopen vrijdag was voor Willy Daggenvoorde een heel
bijzondere dag. Hij is, na 44 jaar bij UniCom Oost b.v. (voorheen Fa.
Bloemenkamp) gewerkt te hebben, met pensioen gegaan. Willy is
als 16 jarige jongen als zaterdagshulp bij Bloemenkamp komen werken. Nadat Willy zijn opleiding als automonteur afgerond had heeft
hij zijn zaterdagbaantje ingewisseld voor een fulltime baan.

Niet volgens het boekje
Ik sta in de bieb een beetje om
me heen te kijken. Waar vind ik
de boeken die gaan over dementie? Na wat zoeken, valt mijn oog
opeens op een fris uitziend boek.
De titel is: Dementie voor Dummies. Grappig, het spreekt mij
direct aan.
Als ik het boek pak en lees wat er
op het kaft staat geschreven, zie
ik het volgende staan:
- Begrijpen wat dementie is en de
verschillende typen onderscheiden.
- De symptomen, oorzaken en
risicofactoren herkennen.
- Leren omgaan met dementie.
- Zorgen voor een dierbare die
dementie heeft.
Ja zeg, dit is precies het boek
waar ik naar op zoek ben. Neem
mij maar lekker aan de hand mee
zodat alle informatie binnen kan
druppelen. Ik mag dan wel vrijwilligerswerk doen bij ouderen met
dementie, maar eigenlijk weet ik
van de aandoening zelf bijzonder
weinig af. Tot nu toe heeft me dit
nog niet echt gestoord, maar soms
hoor ik wel dat stemmetje in mijn
achterhoofd dat zegt; ‘Je zou er
toch meer van moeten weten’.

Ik neem het boek mee, ga naar
huis en verheug mij erop het
straks heerlijk te gaan lezen.
Thuis aangekomen, maak ik een
thermoskan thee klaar en zeg
tegen m’n lief dat ik voorlopig in
de ruststand ben. Wat een goed
vooruitzicht. Ik geniet nu al.
Heerlijk genesteld op de bank,
lees ik de inhoudsopgave door.
Ik word steeds enthousiaster. Het
is echt een boek dat heel veel
verschillende aspecten behandelt.
Ik word er bijna ongeduldig van
en blader door naar deel 1. Laten
we beginnen!
Na een half uur gelezen te hebben, zijn er al veel onderwerpen
de revue gepasseerd. Een ding is

zeker, ik vind het een goed boek.
Al die kennis, al die informatie. Ik
zucht even diep. Ga weer verzitten
op de bank. Kan mijn draai niet
goed vinden. Ondertussen heb ik
elke plek op de bank al gehad. Is
er iets aan de hand? Wat gebeurt
er toch? Ik word me bewust van
mijn gevoel. Alle enthousiasme is
verdwenen. Ik ben zeker driekwart
minder blij dan bij de start van
het boek. Ik leg het boek naast
me neer en vraag mezelf af waar
dit gevoel vandaan komt.
Opeens wordt het mij helder…. !
Elke keer als ik naar de bewoners
ga, geniet ik intens van het contact met hen. Met hen als mens.
Ik word niet gehinderd of geremd
door enige kennis of informatie
over mensen met dementie. Ik ben
daar gewoon mijzelf. Ik probeer
zo goed mogelijk aan te sluiten
bij de vrouw of man of met wie ik
contact heb. Op gevoel. Ook maak
ik grappige situaties mee met de
bewoners. Soms zelfs juist doordat
ik bepaalde kennis niet heb.
Dit vind ik een van de grote
voordelen van vrijwilligerswerk. Ik
hoef het allemaal niet te weten.
Ik mag daar gewoon Zijn.
Nathalie Steffens.

$OLHYDQGH3RWKDDU

Op vakantie met het
Nederlandse Rode Kruis
BATHMEN - Het Nederlandse
Rode Kruis van de afdeling
Deventer en werkgroep Bathmen organiseren samen voor
alle inwoners van de gemeente
Deventer een lang weekend voor
gasten, die om welke redenen
dan ook niet meer zelfstandig op
vakantie gaan.
U bent alleenstaand of soms zijn de
vervoersmogelijkheden beperkt. U
hebt een partner in een verpleegtehuis en u wilt toch nog graag
een weekendje samen weg. Ook het
ontbreken van medische zorg kan
een drempel zijn. Er zijn geschoolde vrijwilligers aanwezig om indien
nodig, u of uw partner de nodige

zorg te kunnen bieden.
Van vrijdag 29 maart t/m maandag
1 april is de totaal aangepaste accommodatie 'Allegoeds Groepshotel
Het Bosgoed' in Lunteren gehuurd.
In dit weekend zijn er allerlei
gezellige activiteiten. Rondom Het
Bosgoed bevindt zich een grote
tuin met een verscheidenheid aan
beplanting, waar wandelpaden u
uitnodigen voor een ommetje met
of zonder hulp van vrijwilligers.
Indien u belangstelling heeft
voor dit weekend kunt u contact
opnemen met: Janny Grotenhuis,
tel. 0570-542588 of 06-21825337 of
Lammert Klein Lankhorst tel. 0570542281 of 06-81901394.

Valentijnsbingo in Harfsen
HARFSEN - Op 7 februari wordt
er bij het Steunpunt de Veldhoek
in Harfsen een gezellige Valentijnsbingo gehouden.
Indien u hulp nodig hebt, dan
staan er vele vrijwilligers voor u
klaar om u te helpen.

De kosten voor niet-abonnementhouders bedragen € 2,50 voor de
gehele middag. Voor een kopje koffie of thee wordt € 1,00 gevraagd.
Men hoopt u te zien op 7 februari aanvang 14.00 uur. Voor meer
informatie kunt u bellen met 0628395881.

Laat u inspireren
in onze showroom

Sterk in
maatwerk

SaunaWereld.nl
Verkoop binnenen buitensauna’s
uit eigen productie

Barrelsauna
Doggersbank 4

Buitensauna

7202 CT Zutphen

Podsauna

info@saunawereld.nl www.saunawereld.nl
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Marc Chagall, veelzijdig kunstenaar
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Lezing door voormalig Bathmens
dorpsgenoot ds. Joop Mol
BATHMEN - Van de tot Fransman genaturaliseerde, maar uit
Rusland afkomstige Marc Chagall
is een omvangrijk oeuvre bekend.
Naast het maken van schilderijen
hield hij zich bezig met allerlei
vormen van grafiek, ontwierp decors voor toneel, ballet en opera,
vervaardigde diverse weergaven in
keramiek en mozaïek en maakte
hij ontwerpen voor glas-in-loodramen en wandtapijten.

De eeuw waarin Chagall leefde en
de geschiedenis waaraan zijn leven
verbonden was, zijn op soms aangrijpende wijze verwerkt in wat hij
verbeeldde. Zo wordt het meer dan
het kijken naar een selectie uit zijn
werk. We verkennen de boodschap
die hij heeft willen vertellen aan
ieder die het zien wil.
Het motto van zijn gedrevenheid
heeft hij zelf onder woorden gebracht: "Laten we het leven schilderen met de kleuren van de liefde en
de hoop."
Over zijn veelkleurige uitingsvorWoensdag 13 februari 2019, Cultuurmen en de daaraan ten grondslag
liggende achtergronden, vertelt Joop huus Braakhekke, aanvang 20.00
Mol uit Gaanderen aan de hand van uur. Entree € 7,00 p.p. BBKK-leden
gratis.
vele beelden.

’t Bockje
Brink 2
Bathmen
T 0570-541278

De voordelen van een nieuwe cv-ketel:
Lagere stookkosten - Minder kans op storingen
Meer comfort - Minder belastend voor het milieu

www.bockjebathmen.nl

12,49

12,99

12,49

12,49

100 cl

100 cl

100 cl

100 cl

70 cl

DUJARDIN

ESBJÆRG

HOOGHOUDT

GOBLET

Vodka

HAVANA CLUB

Vieux

Beerenburg
Kalmoes Beerenburg
Zachtbitter

Jonge
Graanjenever

Añejo Especial

8,49
75 cl

Wilt u er ook heerlijk warmpjes bij zitten?
Misschien doet uw huidige cv-ketel het nog, maar wanneer deze 12 jaar of ouder is, wordt het
toch interessant om deze te vervangen. De kans op storingen en defecten neemt aanzienlijk
toe. Daarnaast zijn nieuwe cv-ketels aanzienlijk zuiniger. Dat merkt u snel in uw energierekening!

Wij schenken u graag kwaliteit, goed advies en service!

Gordon’s

CONDESA DE LEGANZA
Bodegas Faustino, Spanje

Tempranillo
Verdejo
Rosado Familia

Pink Gin

14.99
70 cl

4,49
75 cl

BELLUSSI
Veneto, Italië

Installatiebedrijf Eefting Epse B.V. levert uitsluitend de beste en meest betrouwbare
Nefit en Vaillant cv-ketels. Onze ervaren monteur vervangt uw cv- ketel binnen één
dag, dus minimale overlast en maximale besparing. We hebben ketels in diverse prijsklassen, zodat we voor ieder huishouden en ieder budget een geschikt exemplaar kunnen bieden. Mocht dit een te grote uitgave ineens zijn? Een cv-ketel huren kan ook!
Wij zorgen dat u er warmpjes bij zit en voor toekomstgerichte oplossingen!

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

15,99

Prosecco Brut DOC

L’origine du Sud
Vin de France
Malbec
Sauvignon
Grenache Rosé
75 cl per fles 6,49

EXCLUSIEF

DOOS à 6 FLESSEN

BIJ TOPSLIJTER

99

26.

[= per fles voor 4,50]

wk 07-08

wk 06-07
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Zeten/ofdrukfouten
drukfouten voorbehouden
voorbehouden
Zeten/of
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
Aanbiedingen geldig van 04-02-2019 t/m 17-02-2019
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Zullen we afspreken de Brasserie?
Valentijnsdag
donderdag
14 februari

Vorderingen projectgroep Sportvoorzieningen Bathmen
BATHMEN - De projectgroep Sportvoorzieningen Bathmen heeft afgelopen periode
bepaald niet stilgezeten. Zoals aangekondigd houdt de groep ons regelmatig op de
hoogte.

de sportfaciliteiten in Bathmen. Denk hierbij
aan ABS Badminton, ABS voetbal, TC Bathmen, ABS handbal, Handbalvereniging Lettele,
ABS gym en jazzdance, ABS trimmen, SIVO,
Looschool, Dorpsschool en Rythmeen. Binnenkort wordt gesproken met kinderdagverblijven,
BSO’s en fysiotherapeuten. Uit de resultaten
Waar is zij afgelopen periode mee bezig
zal helder worden wat de noodzaak en de
geweest?
behoeften zijn.
Het kostenplaatje van huidige sportvoorzieningen is in kaart gebracht en op basis van De projectgroep streeft er naar om het punt
‘Toekomstbestendige en duurzame sportvoorverschillende landelijke cijfers is een eerste
zieningen in Bathmen’ op de voorjaarsnota
opzet gemaakt van het aantal benodigde
van de gemeente Deventer te krijgen. Dit
vierkante meters. Dit is noodzakelijk om bij
de gemeente duidelijk te maken wat de kosten gebeurt in nauw overleg met Joost ten Bulte
(Programmaonderdeelmanager Sport gemeente
zijn van eventuele aanpassingen, maar zeker
Deventer a.i.).
ook om aan te geven waar kansen liggen,
denk hier bijvoorbeeld aan het onderwerp
Wil je jouw ideeën ook graag delen?
duurzaamheid.
Daarnaast worden binnen de regio verschillen- Dat kan! Medio april 2019 wordt er een bijeende sportaccommodaties (o.a. Nieuw-Heeten en komst georganiseerd over de voortgang van
Klarenbeek) bezocht om te kijken hoe een en het project en hoort de projectgroep graag uw
ideeën over sportvoorzieningen. Meer inforander daar is vormgegeven.
matie hierover volgt later.
Ook is er allerlei informatie verzameld uit
onderzoeksrapporten over de ontwikkeling van
Volg de ontwikkelingen op de voet!
de sport(-faciliteiten) in Nederland en wordt
gekeken naar de verwachte ontwikkelingen in Vanaf januari 2019 is de projectgroep actief op
bevolkingsopbouw, aantal inwoners, leeftijds- Social Media. Voor de laatste nieuwtjes: volg
Twitter/svbathmen en Facebook/svbathmen.
opbouw, etc. Hierbij wordt tevens gekeken
Daarnaast kun je je nog steeds inschrijven
naar 'nieuwe' sporten.
voor de nieuwsbrief. Mail hiervoor naar:
Momenteel worden mondelinge enquêtes
sportvoorzieningenbathmen@gmail.com
afgenomen onder verenigingen en andere
instanties, die (potentiële) gebruiker zijn van Battum Beter Best.

Werkgroep Herinrichting Brink voortvarend aan de slag
BATHMEN - De werkgroep Herinrichting Brink Bathmen is
na de laatste openbare bijeenkomst in oktober voortvarend
aan de slag gegaan met alle
input. Er zijn verschillende
gesprekken met de gemeente
gevoerd en op dit moment
onderzoekt de werkgroep de mogelijkheden
voor subsidies. Om ervoor te zorgen dat
zaken professioneel opgepakt worden, is
ondersteuning ingeroepen van de KNMH
Foundation.
Aan drie bedrijven is gevraagd een vlekkenplan op basis van alle input te maken. In
plaats van 11 februari, zoals eerder aangegeven, is 8 april a.s. een bijeenkomst voor
belangstellenden, belanghebbenden en omwonenden. Dan kunt u uit drie vlekkenplannen het voor u meest aansprekende kiezen.
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
De KNHM, voorheen ook wel in de volksmond
de Heidemij genoemd, is een vereniging die
kosteloos ingeschakeld kan worden voor
vraagstukken op het gebied van verbetering
van de leefomgeving. ,,Het voordeel van de
KNHM is dat ze onafhankelijk zijn”, zegt
Jackie van Beek namens de werkgroep. ,,Ze
hebben kennis en expertise in huis en zijn
niet afhankelijk van subsidies, fondsen of

!
enjoy

enjoyboode

www.boode.nl

0570-542600

Dineren in het centrum van
Bathmen vanaf 17.00 uur
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overheden. We zijn blij met hun deskundige ondersteuning in de personen van
Yvonne Rosloot en Gerard Klein.”
Bijeenkomst 8 april met presentatie
vlekkenplannen
Op basis van een uitvraag bij drie
adviesbureaus met ook uitvoerende
afdelingen heeft de werkgroep één bureau
uitgekozen. Het betreffende bureau gaat op
basis van de wensen die door u als belanghebbenden kenbaar zijn gemaakt een drietal
schetsen maken. Deze schetsen worden aan
u op 8 april gepresenteerd en na afloop is
de werkgroep erg benieuwd welk plan u het
meest aanspreekt. Op basis van dat meest
gekozen plan, aangevuld met wensen die
wellicht niet opgenomen waren maar wel erg
welkom zijn, zal het bureau vervolgens een
totaal inrichtingsplan maken dat de werkgroep
wil gaan gebruiken om uiteindelijk een prachtige toekomstbestendige heringerichte Brink
in Bathmen te krijgen.
Contact
Een uitnodiging voor 8 april volgt over enkele
weken. De werkgroep vindt het belangrijk om
ook in deze tussenperiode in contact te blijven met alle belangstellenden en belanghebbenden. U kunt hen met vragen en suggesties
bereiken via planbrink@bathmen.nl

Happy Valentine
Verras je6ALENTIJNMETIETSMOOISVAN

Dorpsstraat 2 • 7451 BT Holten • T 0548 54 79 79
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OCCASIONS VAN DE BATHMENSE
(30&/068&

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Ambition Pro
Line plus S-TRONIC / Open dak / Xenon /
Incl 6 maand BOVAG garantie.
01-2014 € 18.445,-

Volvo V40 1.6 T2 Momentum
Xenon / Leder / 18 Inch / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
06-2014 € 18.445,-

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

MINI Countryman 1.6 Cooper Pepper
78.113km / Navi kleur / Stoelverwarming /
Incl 6 maand BOVAG garantie.
10-2013 € 16.745,-

$872%('5,-)67(*(0$1
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Garage Leijenaar

Bathmen

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

Ford Fiesta 1.0 Style Ultimate
Navi / Pdc v +a / Cruise / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
01-2017 € 13.245,-

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

te + Trekhaak
€ 3.450,-

Renault Clio III Estate 1.2 TCE Corpora
+ Winterbanden, 2008, 247.304 km.

Peugeot 208 1.2 VTi Envy
Navi / Acc / Cruise / Pdc / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
03-2014 € 8.745,-

Renault Twingo III SCe Collection
+ airco, 2017, 19.476 km.

€ 8.650,-

Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi 170pk
Sport&Style 4Motion / Leder / Navi etc
veel opties / Incl 6 maand BOVAG garantie.
11-2012 € 19.745,-

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

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

Renault Scénic III TCE 130 Dynamique
Navi, 2009, 76.725 km.

Peugeot 308 1.6 VTI AUT. ACTIVE
+ Winterbanden, 2013, 27.175 km.

+ Xenon +
€ 9.750,-

€ 12.500,-

Dacia Duster 1.6 16V 4x4 Aniversare
+ Trekhaak, 2012, 77.807 km

Dacia Sandero TCE 90 Ambiance
+ Airco, 2013, 47.795 km.

Voor onze complete voorraad kijk

€ 9.950,-

€ 6.950,-

op: www.garageleijenaar.nl
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E BOVAG BEDRIJVEN
AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI PROLINE
2013 | 106.517 km | benzine
€ 16.200,-

Garage Leijenaar: al jarenlang
een vertrouwd adres

KIA SPORTAGE 1.6 GDI X-ECUTIVE PLUS
2012 | 138.022 km | benzine
€ 13.700,-

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

MAZDA CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165
2015 | 42.965 km | benzine
€ 25.650,-

RENAULT CLIO TCe 90 NIGHT&DAY
2016 | 63.612 km | benzine
€ 11.850,-

SKODA CITIGO 1.0 AMBITION SPORT
2016 | 20.391 km | benzine
€ 10.200,-

SEAT MII 1.0 ECOMOTIVE CHIC
2013 | 68.275 km | benzine
€ 6.850,-

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.4 TSI
2018 | 11.691 km | benzine
€ 28.700,-

AUTO VAN DE WEEK

BATHMEN - Leijenaar een naam
die al sinds mensenheugenis
met Bathmen verbonden is en
zo is Leijenaar onlosmakelijk
verbonden met Renault. Garage
Leijenaar is een gemoedelijk
familiebedrijf met het dorpse
karakter en korte lijnen. In de
dealerorganisatie van Renault en
Dacia is Garage Leijenaar erkend
reparateur.
Dat houdt in dat de gehele werkplaats voldoet aan de eisen van
Renault en Dacia. Denk hierbij aan:
gekwalificeerd personeel, speciale
gereedschappen, uitleesapparatuur
en doorlopend technische opleidingen. Er zijn ook twee zogeheten
Co-Tech monteurs in dienst, die de
hoogste opleidingen van Renault
hebben doorlopen.
U bent van harte welkom met
iedere Renault en Dacia voor
onderhoud en eventuele garantie
reparaties, ook als deze ergens
anders is aangeschaft. Vanzelfsprekend zijn ook alle andere merken
van harte welkom voor onderhoud
en reparatie. Daarvoor is ook de
benodigde uitleesapparatuur en
kennis in huis.
Uiteraard is ook de zakelijke klant
met een lease auto of een bedrijfswagen van harte welkom voor
onderhoud en reparaties. Voor elke

klant staat er gratis vervangend
vervoer klaar en er is een kosteloze
haal- en brengservice.
Ook voor de aanschaf van een nieuwe Renault of Dacia bent u bij Garage Leijenaar aan het juiste adres.
Ondanks de status van erkend
reparateur, is het gewoon mogelijk
om tegen de landelijk geldende acties en prijzen een nieuwe Renault
of Dacia aan te schaffen bij Garage
Leijenaar. Ook voor financieringen,
lease en private lease, onderhoudscontracten en verlengde garantie
kunt u er terecht. De verkoopafdeling staat u graag te woord en
vertelt u, onder het genot van
een goede bak koffie, alles over de
verschillende mogelijkheden.
Gaat u liever voor een occasion?
Geen probleem er is altijd een
mooie voorraad occasions, van
jong tot oud. Staat de auto naar
wens er niet tussen, dan gaat men
samen met de klant op zoek naar
de juiste auto. En ook hierbij geldt,
niet alleen Renault maar ook ieder
ander merk levert Garage Leijenaar
u graag.
Garage Leijenaar, een gemoedelijk
bedrijf dat voor kwaliteit gaat
tegen een eerlijke prijs, waar de
klant op één staat. Garage Leijenaar verwelkomt u graag aan de
Koekendijk 8 te Bathmen!

[INGEZONDEN MEDEDELING]

Blog balans

PEUGEOT 308 SW 1.6 THP
156 pk, Signature, 7-jul-2010
z. grijs met., 125.000 km

,ŽůƚĞƌǁĞŐϭϮϴͮϳϰϯϰW>ĞƩĞůĞ
Telefoon (0570) 54 12 62

info@autobedrijfstegeman.nl
www.autobedrijfstegeman.nl

€ 7.900,-

Aan het begin van een nieuw
jaar is het niet ongebruikelijk de
balans op te maken. Ten eerste
natuurlijk van het afgelopen jaar.
Letterlijk balansen: wat zijn de
eindvoorraden, wat is de stand
van debiteuren en crediteuren.
Kortom: hoe is het gegaan?
Maar maakt u ook weleens de
balans op voor uzelf? Persoonlijk?
Dat kan voor uw bedrijf: is er de
balans tussen grond en veestapel. Tussen eigen en vreemd
vermogen. Tussen stand van de
financiering en de staat van de
gebouwen?
Kijk ook eens naar uw persoonlijke situatie. Is er balans tussen
werk en privé. Tussen uw arbeidsinspanning en wat u verdient.
Tussen wat u uitgeeft en wat er
binnen komt?
En zo kunnen we nog wel even
doorgaan.
Als u constateert dat er bepaalde
zaken niet in balans zijn -op welk
terrein dan ook, dan is het goed
om daar wat aan te doen. Want

gedurende lange tijd uit balans
zijn, is voor niemand goed. Boschland accountants en adviseurs
wil u hiermee uiteraard graag
helpen. Dat kan ook als 'second
opinion', om eens het oordeel van
een ander te horen.
U kunt ons bellen 0575-461391
of mailen
teamfoodenagri@boschland.nl
En als tot de conclusie komt dat
u volledig in balans bent, dan
feliciteer ik u van harte!
Boschland
accountants en adviseurs,
Herman Vrielink, bedrijfsadviseur.
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Aflossingsvrije hypotheek omzetten?
Laat u adviseren

nieuw

De mooiste keuken
of badkamer begint
bij Aart van de Pol

keukens in
BATHMEN!

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

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

aart vandepol.nl

B A D K A M E R S , K E U K E N S & V LO E R E N

Schipbeek Makelaars
Thuis in Bathmen
Heb je verhuisplannen? Maak dan kennis met Schipbeek
Makelaars! Wij lopen nu extra hard, want met ons uitgebreide
marketingpakket zorgen wij ervoor dat jouw woning extra veel
aandacht krijgt! Daarmee maak jij kans om jouw woning niet
alleen snel maar ook voor de hoogste opbrengst te verkopen!

Interesse? Neem contact met ons op via
0570-234250 of kijk op onze website:
www.schipbeekmakelaars.nl

BATHMEN - "De aflossingsvrije hypotheek
werd in het verleden vaak afgesloten.
Het was de meest voordelige vorm en
werd door hypotheekadviseurs veelvuldig
aangeraden. Een aflossingsvrije hypotheek biedt vooral op de korte termijn
voordelen: omdat je niet aflost liggen je
maandlasten lager dan bij andere hypotheekvormen en je profiteert maximaal
van de hypotheekrenteaftrek" aldus Robert Scholten. Maar na 30 jaar vervalt het
recht op hypotheekrenteaftrek, terwijl je
nog steeds met dezelfde hypotheekschuld
zit. Steeds meer huiseigenaren beseffen
dat dit ook nadelen oplevert, zeker nu
de hypotheekregels zijn aangescherpt.
loste hypotheek dalen je maandlasten juist,
Waarom zou je je aflossingsvrije hypotheek omzetten en welke mogelijkheden omdat je geen rente en aflossing meer hoeft
te betalen."
heb je?
Waarom aflossingsvrije hypotheek omzetten?
"Als je je aflossingsvrije hypotheek omzet
naar een hypotheekvorm waarbij je wel aflost, voorkom je dat je met een hypotheekschuld blijft zitten na de maximale periode
van hypotheekrenteaftrek. Je maandelijkse
lasten zouden na deze 30 jaar flink stijgen,
omdat je hypotheekrente gewoon blijft
betalen maar hierin geen compensatie krijgt
vanuit de hypotheekrenteaftrek. En dat
terwijl de pensioenleeftijd dan nadert en
je inkomen dus juist daalt. Met een afge-

Bouwgenoot
DEVENTER - Bouwgenoot is een bouwkundig ontwerp- en adviesbureau in Deventer
met ruim 30 jaar ervaring in het ontwerpen, adviseren en begeleiden van projecten
op het gebied van verbouw, nieuwbouw,
onderhoud en herbestemming.
Bouwgenoot richt zich zowel op de particuliere als zakelijke markt.
U kunt er terecht voor bouwtekeningen,
bouwadvies, aanvraag vergunningen, bestekken, aanbesteding en bouwbegeleiding. Maar
ook voor bouwtechnische keuringen, energielabels, onderhoudsadviezen en splitsingstekeningen bent u er aan het juiste adres.
Bouwgenoot is ook graag úw onafhankelijke
partner tijdens het bouwproces.
Zie ook de advertentie in dit katern “Bouwen
& Wonen”.

Is het verstandig om mijn aflossingsvrije
hypotheek om te zetten?
"Of je aflossingsvrije hypotheek omzetten
verstandig is of niet hangt onder meer af
van de vraag of je de hogere lasten kunt
dragen. Neem je financiële situatie dus goed
onder de loep voordat je beslist wat je doet.
Laat je vooral adviseren zodat je zeker weet
dat je de beste keuze maakt voor jouw situatie", aldus Robert Scholten.
Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak
voor een onafhankelijk advies kom langs
aan de Molenstraat of bel 0570-544444.

Laminaat is eenvoudig te repareren

Een strak aangelegde laminaatvloer is mooi om te zien, maar
helaas zullen door gebruik van
de vloer ook de nodige beschadigingen ontstaan. Zo kunnen
er bij veelvuldig schuiven van
meubels krassen ontstaan of
deukjes als je iets zwaars laat
vallen. Verder zullen bij regelmatig gebruik de nodige
gebruikssporen te zien zijn.
Vandaar dat een laminaatvloer
regelmatig onderhouden moet
worden. Zo houd je de vloer
mooi en gaaf. Gelukkig is laminaat makkelijk te onderhouden
en laminaat is eenvoudig te
repareren, hoewel het voorkomen van schade natuurlijk
altijd beter is. Hierbij enkele
tips om beschadigingen van
een laminaatvloer eenvoudig te
repareren en tips om krassen te
voorkomen.
Wax
In de volksmond wordt wax ook
wel was genoemd. Dit is een ideale
manier om beschadigingen zoals
deukjes, krassen en scheuren
te repareren. Wax is een veilig
te gebruiken product, dat niet
krimpt en sneldrogend is. Als
je een complete laminaat reparatieset aanschaft, dan vind je
daarin vaak diverse kleuren, dus

het maakt niet uit wat voor soort
vloer je hebt. Met de bijgeleverde
brander, die er meestal bijgeleverd
wordt, kan je de wax in de scheur
of kras druppelen. Nadat de wax is
uitgedroogd kan je met een spatel
de restjes verwijderen en je vloer
ziet er weer strak en egaal uit.
Vuller
Er bestaat ook een speciale laminaatvuller. Het aanbrengen werkt
op dezelfde manier als plamuur,
want dat is dit product ook. Alleen
is dit specifiek bestemd voor een
laminaatvloer. Met een plamuurmes breng je de gewenste hoeveelheid vuller van de juiste kleur in
de scheur of kras aan en laat dit
goed hard worden. Aangezien deze
vuller speciaal voor laminaat is, is
dit een prima manier om deuken
en krassen weg te werken.
Olijfolie
Olijfolie zal waarschijnlijk niet
het eerste zijn waaraan je denkt
bij het repareren van laminaat,
omdat je dit voornamelijk in de
keuken gebruikt. Toch is olijfolie
zeer geschikt voor het wegwerken
van kleinere krasjes en beschadigingen. Bij diepere scheuren is
olijfolie niet geschikt. Krasjes in
je laminaat worden veroorzaakt
door kleurverschillen. Door de

.*Ť5..1Ť46
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Kom
gerust
langs!

vettigheid van olijfolie, worden
de kleurverschillen en dus ook de
krasjes een stuk minder zichtbaar.
Krijt
Waar je waarschijnlijk ook niet
meteen aan denkt voor het repareren van laminaat is het gebruik
van waskrijt. De overeenkomsten
van waskrijt en wax zijn namelijk
bijna gelijk, zodat je met waskrijt op dezelfde manier te werk
kunt gaan als wax. Neem dan wel
waskrijt die dezelfde kleur heeft
als je laminaat. Je moet het krijt
verwarmen, zodat het vloeibaar
wordt en je dit in de scheur of
kras kunt laten lopen. Wanneer
het uitgehard is, is je scheur of
kras verdwenen.
Laminaat vervangen
Het kan natuurlijk voorkomen dat
je laminaat dusdanig beschadigd
is, dat alle bovenstaande hulpmiddelen niet echt meer helpen of dat
je er wel heel veel van moet gebruiken om de beschadigingen weg
te werken. Dan is het misschien
beter om of de gehele vloer of een
gedeelte ervan te vervangen door
nieuw laminaat. Met een beetje
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Schoolstraat 10
Bathmen

0570 54 16 80
▸ bronsvoord.nl

geluk zitten de beschadigingen aan
de zijkant en kun je makkelijk bij
de beschadigde plank komen. Maar
als dit niet het geval is, zul je een
gedeelte van de vloer weg moeten
halen om de beschadigde plank te
kunnen vervangen. Het is daarom

altijd handig als je laminaat over
hebt, zodat je deze planken op
reserve kunt bewaren voor dit soort
gevallen. Wees dus bij aankoop van
laminaat niet te zuinig, zodat je
later geen spijt krijgt, dat je niets
meer hebt.
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BOUWPLANNEN ?



Ontwerp, advies en begeleiding bij verbouw en nieuwbouw
van woningen, bedrijfspanden en publieke gebouwen

. #13Ť!'.+3#-Ť2241-3(c-ŤĎĎ
.+#-2313Ťą
ċćąċŤ 
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Kolkweg 43 - 7413 ZE Deventer - 0570 629938 –
info@bouwgenoot.nl
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Asbestdaken en vervallen schuren: een kostenpost of
een kans om te bouwen en te wonen?
BATHMEN - Voor 2025 moeten alle
asbestdaken zijn gesaneerd in Nederland. Asbestsanering betekent voor de
één asbestafvoer en realisatie van een
nieuw dak. Voor de andere eigenaar
betekent asbestsanering een grote
kostenpost, omdat schuren gesloopt
en afgevoerd dienen te worden.

OLDEN MAKELAARS
UW SPECIALIST IN HET BUITENGEBIED

Denkt u aan bedrijfsbeëindiging, verkoop grond en blijven wonen?
Of wilt u bouwen op uw erf maar heeft u geen bouwcontingent?
of wilt u gebouwen slopen, asbest saneren en sloopmeters verkopen?
Rood-voor-Rood-regeling en KGO-regeling biedt mogelijkheden

Meer dan 24 jaar betrokken, gedreven en deskundig
in Salland, Oost-Veluwe en Achterhoek
Ing. J.W.H. (André) Olden
06 - 11 60 87 14
info@oldenmakelaars.nl

www.oldenmakelaars.nl
www.drone-makelaars.nl

Om de kosten van de sloop en asbestsanering enigszins te dekken, bieden
diverse gemeenten transitiemogelijkheden. Voor de omzetting van een erf kan
men als tegenprestatie voor de sloop van
‘landschap ontsierende’ gebouwen één of
soms twee woningen bouwen. Heeft men
maar een enkele te slopen schuur, dan
biedt clustering van sloopmeters kansen.
Of heeft men liever geen extra woning op
het woonerf, dan kan men de sloopmeters
verkopen.
Bij bedrijfsbeëindiging van een landbouwbedrijf kan een transitie kansen
bieden voor een hogere verkoopkans en

opbrengst. Een strategische planning van
de verkoop van percelen landbouwgrond
en eventuele fosfaat-, varkens- en/of
pluimveerechten en gekoppeld met de
transitie van het boerenerf, biedt uitzicht
op goede verkoopkansen.
Wenst u advies op het gebied van verkoop, aankoop of transitie van uw boeren-/woonerf? Olden Makelaars begeleidt
u zoals altijd betrokken, gedreven en
deskundig, al meer dan 24 jaar.
Bel voor een vrijblijvend gesprek met
André Olden, 06-11608714 of stuur een
e-mail naar: andre@oldenmakelaars.nl
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Dit is hét moment om je huis te verkopen

Bronsvoord Makelaars biedt hulp bij
verkoop en aankoop
DEVENTER - Met de huidige lage
rentestand en de opgebloeide
huizenmarkt is dit hét moment
om je huis te verkopen en op
zoek te gaan naar een nieuw
huis. Maar hoe ga je van start?
Bronsvoord Makelaars helpt je
hier graag bij. Daarom bieden ze
een gratis waardebepaling van
je huidige woning aan.
Gratis waardebepaling
bij je thuis
"Om je te oriënteren op de
huizenmarkt is het goed om te
weten wat je vertrekpunt is.
Daarom komen we graag bij je
thuis om de waarde te bepalen
van je woning. Tijdens deze
kosteloze afspraak komt een van
onze makelaars bij je thuis om
de gehele woning te bekijken. Op
basis daarvan wordt een inschatting gemaakt van de verwachte
opbrengst van je woning. Daaropvolgend adviseren wij over de
eventuele verkoop en alle zaken
die hier bij horen", aldus Harm
Jan Bronsvoord.

Iedereen welkom
"Bij Bronsvoord Makelaars is
iedereen welkom. Dus ook als je
nieuw bent op de huizenmarkt
en voor het eerst een woning
gaat kopen. Wij staan in Bathmen en omgeving dan ook
bekend om onze toegankelijkheid en worden gewaardeerd om
onze persoonlijke betrokkenheid.
Daarnaast streven we altijd naar
de hoogste opbrengst van jouw
huis en de beste aankoopprijs

van je nieuwe huis."
Afspraak binnen een week
"Loop binnen bij ons kantoor aan
de Keizerstraat 37 in Deventer,
bel 0570 544 644 of e-mail info@
bronsvoordmakelaars.nl voor een
afspraak. Binnen een week komen we dan bij je thuis voor een
gratis waardebepaling van je huis
of voor een oriënterend gesprek
over de verkoop van je woning",
besluit Harm Jan.

Gratis

waardebepaling

Bel ons eens
voor een afspraak

Bronsvoord Makelaa
rs
t 0570 544 644

Thuiskomen
Bij Bronsvoord
Bent u klaar voor de
volgende stap? Wij
helpen u verder. Leer
ons uw woondromen
kennen...
Bronsvoord Makelaars
is er voor kopers en
verkopers in de regio
Deventer. Weten waar
we in uitblinken?
We vertellen het u

Annemarie Bronsvoort

Harm-Jan Bronsvoord

Bas Gruntjes

graag persoonlijk.

*
t 0570 544 644
www.bronsvoordmakelaars.nl
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Bathmen
* Vr 03 feb, 19.15 uur: Volleybal in Sporthal De
Uutvlog: A.B.S. Dames 1 - VV Alterno Dames 8.
* Vr 03 feb, 21.15 uur: Volleybal in Sporthal De
Uutvlog: A.B.S. Heren 1 - VV Alterno Heren 4.
* Za 04 feb, 09.00-17.00 uur: Marathon klaverjassen en jokeren in horecabedrijf ’t Bockje, Brink 2.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Gorssel
* Za 04 feb, 11.00 tot 15.00 uur: Open Huis bij
Historische Vereniging De Elf Marken Huis in het
Tramstation, Van der Capellenlaan 4.
Laren
* Za 04 feb, 09.00-18.00 uur: Klaverjassen- en
jokerentoernooi bij CR Stegeman te Laren.
Lettele
* Zo 05 feb, 09.30-13.30: FIFA 17 Toernooi in Kulturhus De Spil.

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

Laren/Harfsen/Almen
04 en 05 februari
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
* Zo 05 feb, Bathmen, 10.00 uur: Kinderkerk. Ds.
André van den Bor.
* Zo 05 feb, Okkenbroek, 10.00 uur: Heilig Avondmaal. Ds. Aafko de Vries.
't Dijkhuis
* Za 04 feb, 18.30 uur: Weeksluiting. Mw. Henny
Tuut.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Zo 05 feb, 09.00 uur: Geen opgave ontvangen.
Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 05 feb, 10.00 uur: Werelddiakonaat. Ds. C.A.
Boonstra
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- * Zo 05 feb, 10.15 uur: Eredienst.
* H. Nicolaas Schalkhaar
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
* Zo 05 feb, 10.00 uur: Geen opgave ontvangen.
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, GanAED 24/7 beschikbaar bij: Rabobank Bathmen
(Dorpsstraat 8), Hét Café Braakhekke (Schoolstraat zenboomsweg 5
8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis (Gorsselseweg * Zo 05 feb, 10.30 uur: Eredienst.
Protestantse Gem. Harfsen
2), Brilman Bathmen (Steginksweg 4a), Garage
* Zo 05 feb, 10. 00 uur: Bijzondere dienst.
Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping de Hoge
Protestantse Gem. Laren
Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk
* Zo 05 feb, 10.00 uur: Zondag Werelddiaconaat.
Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), Fam.
Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. van Welbergen Kinderkerk. Ds. J.R. Jonk.
(Schipbeeksweg 15), Fysio Bathmen (Stationsstraat Protestantse Gem. Almen
* Zo 05 feb, 10.00 uur: Viering Heilig Avondmaal.
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Manege 't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Ds. W. Klein uit Almen.
Protestantse Gem. Epse
Paddengatsteeg 2, Deventer/Oxe.
* Zo 05 feb,10.00 uur: Dienst in Gorssel.
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnesportkantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek
Bathmen, praktijk Overbeek-Petersen, TC Bathmen, ming Joppe
* Zo 05 feb, 09.30 uur: Woord- en Communieviering
Emté Mensink, Kindcentrum Kinderopvang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring van Dorth), 's zomers m.m.v. Parochieel Koor. Diaken Th. ten Bruin.
bij Zwembad De Looërmark.
04 en 05 februari
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Mediq Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570544411. Geopend op werkdagen van 8.00-17.30
uur. Verder: Centrale Dienst Apotheek Salland, tel.
536505, Nico Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Tandarts: Tandartspraktijk De Watersnip, Hunneperweg 2b, Deventer, tel. 628922.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Zie ook: www.carinova.nl
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Spectaculaire kortingen
Deventer, tel. 653000.
Lettele/Okkenbroek
Drie restantendagen in Holten
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar.
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
HOLTEN - Op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterDe Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
dag 9 februari is het weer zover. Drie restanAttent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
tendagen bij diverse winkeliers in Holten.
(buiten).
Een groot aantal winkels pakt weer flink uit
AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
tijdens de restantendagen. De laatste opruiRiele.
mingsartikelen en seizoensrestanten worden
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
deze dagen aangeboden tegen zeer aantrekColmschate
kelijke prijzen. Een aantal winkels doet dat
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
buiten op een kraam, andere winkels doen
04 en 05 februari
het binnen in de eigen winkel, bijvoorbeeld
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
op een aparte tafel of stelling. U kunt deze
Tandarts: Tandartspraktijk De Watersnip, Hunneper- drie dagen profiteren van hoge kortingen!
weg 2b, Deventer, tel. 628922.
Wees er snel bij, want op = op en wie het
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
eerst komt wie het eerst maalt.
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen: ma
In het centrum van Holten is voldoende part/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00-16.00
keergelegenheid waar u de hele dag gratis kunt
uur bij het Vegro Thuiszorgwinkel, Koggeschip 202.
parkeren. Let wel op de parkeermogelijkheden
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
midden in het centrum, daar geldt de 'blauwe
Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
zone' waar met een parkeerschijf 1,5 uur gratis
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
geparkeerd kan worden.
tel. 653000.
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Goede bandenspanning: veiliger, zuiniger én schoner
In Nederland rijden ongeveer 8,5 miljoen auto’s op de weg. En uit onderzoek blijkt
dat meer dan zestig procent van de automobilisten, zonder het te weten, op te
zachte banden rijdt. Dat is niet goed voor het milieu. Als alle Nederlandse auto’s
op de juiste bandenspanning rijden, scheelt dat ieder jaar zo’n 400 miljoen kilo
aan CO 2 uitstoot. En er is meer: rijden met goed op gepompte banden is veiliger
én goedkoper.

Linda Nijenhuis van Milieu
Banden oppompen, zo gepiept
Centraal geeft aan waarom
Het valt Linda op dat veel mensen
je veiliger rijdt met goed
denken dat het oppompen van
opgepompte autobanden:
autobanden moeilijk of lastig is:
“Te zachte
“Maar dat valt
banden hebben
reuze mee hoor.
“Met zachte banden
minder grip
Het is eigenlijk
op de weg en
net als het
verbruik je meer
een slechtere
oppompen van
brandstof”
wegligging. Je
je ﬁetsbanden,
kunt hierdoor
maar dan
eerder in een slip komen en je hebt
met een paar extra stappen.
een langere remweg. Bovendien
Je stelt de pomp in op de
heb je met zachte banden meer
goede bandenspanning, zet de
kans op een klapband.”
bandenpomp op het ventiel en als
je een piepje hoort is het klaar. Zo
gepiept dus.”
Minder brandstof
Zachte banden voel je bovendien in
je portemonnee vervolgt Linda.
Iedere twee maanden
“Als je ﬁets zachte banden heeft,
Een goede tip van Linda die helpt
voel je dat meteen: je moet dan
om van je banden oppompen vaste
harder trappen om vooruit te komen.
prik te maken: “Zet een herinnering
voor elke 2 maanden in je telefoon
en koppel het aan iets wat je
Bij een auto werkt dat net zo, alleen
regelmatig doet, bijvoorbeeld het
voel je dat niet in je benen maar in
je brandstofverbruik en dus in je
wassen van je auto. Het moet een
gewoonte worden. Dat duurt even,
portemonnee. Bovendien stoot je
meer CO2 uit en slijten je banden
maar als je het eenmaal gewend
bent, is het een kleine moeite.”
sneller.”

Zo vind je de juiste bandenspanning
Stap 1: Zoek de adviesspanning op in
het instructieboekje, de binnenkant van
het portier of aan de binnenkant van de
tankdop.
Stap 2: Check je bandenmaat op de

zijkant van je band.
Stap 3: Vergelijk de maat van je band

GRIP OP DE WEG

met die in de tabel. Doe dit voor

Met de juiste bandenspanning rij je veiliger

23 23:(* 3(&+

x

Je autobanden oppompen, kleine moeite maar beter voor je portemonnee én het milieu.

x

zowel de voor- als de achterwielen
en kies hoe zwaar je auto de komende
tijd beladen is.

Stap 4: 5 min of 15 km gereden?
Tel 0,3 bar bij de adviesspanning op!

0OMP JE BANDEN BIJ VOORKEUR OP ALS JE NOG
niet ver hebt gereden. De adviesspanning
is namelijk gebaseerd op een temperatuur van 20o Celsius. Tijdens het rijden
warmt de lucht in je banden al snel op.
Warme lucht zet uit en bij de adviesspanning is er rekening mee gehouden
dat de spanning bij warme banden hoger
is. Tel bij daarom altijd 0,3 bar op bij
adviesspanning als je meer dan 5 min of
15 km hebt gereden.

Voorbeeldtabel

GOED OPGEPOMPT

TE ZACHT

zeer goede grip
op de weg

slechte grip
op de weg

TE HARD

minder goede grip
op de weg
BANDENMAAT
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Tips

1) Pomp elke 2 maanden je
Het kan geen kwaad als je
8$5,
%5
)(
autobanden op. Alle autobanden
daarna met een
wat
minder
)(%58$5,
8$5,
)(%5
lopen
langzaam leeg, ook als de
zwaar beladen auto rijdt.
auto stilstaat of weinig kilome.(/6
'((/1(0(1'(:,1
ters maakt.
4) Wees niet bang om je banden
7(1
+2/geen
hard op te pompen: je kunt
 0OMP JE BANDEN HET LIEFST OP ALS
klapband krijgen door te harde
ze nog koud zijn, dus kort na het
banden, wel door te zachte
+REE\WLHN
wegrijden. Heb je al 15 minuten of
banden ! *HU
YHGLQN1LMKXLV
5 kilometer gereden, of sta je bij
5) Heb je een TPMS systeem ?
een tankstation langs de snelweg?
V
)HHP8
Dan is de lucht in je banden
al
6EEL 40-3 SYSTEMEN GEVEN PAS
opgewarmd en moet je 0,3 bar
een waarschuwing bij een onder1
2
,
+ de adviesspanning.
spanning van zo´n 0,5 bar. Dit
5 ( )$ 6bij
0 2optellen
,VZKDW\RXDUHORRNLQJIRU
is een ﬂinke onderspanning die
erop kan wijzen dat je band lek
3) Zit je vaak met het hele gezin in
is. Het oppompen van je banden
de auto of ga je met een volle kofje P
beterHH
al doen
een XV
ferbak op pad? Kies dan voor de
VWHbijNH
GH
DJkan
HUG
QG
GR
RS
XV
G
RS
onderspanning van 0,1 bar.
zwaar
beladen
adviesspanning
.
RS

;IHHE

den veroorzaken geen klapband.

s !LS JE OP ZACHTE BANDEN RIJDT STOOT JE
zo’n 40 kilo CO 2 extra per jaar uit.

Hier staat
je bandenmaat

s !LS WE IN .EDERLAND ALLEMAAL ONZE
banden elke 2 maanden oppompen,
besparen we elk jaar zo’n 400 miljoen
kilo CO 2 .

0 R 13 7
5/7
5T
15

VOORBANDEN

s Met zachte banden heb je meer
kans op een klapband. Het constant
indrukken van de ‘wangen’ van de
band geeft wrijving waardoor de lucht
in zachte banden heel erg warm kan
worden. De band kan dan uiteindelijk
klappen. Te hard opgepompte ban-

s -ET ZACHTE BANDEN BEN JE GEMIDDELD
50 euro per jaar extra kwijt aan
brandstof en slijtage van je banden.

ADVIESSPANNING

Zo vind je de goede
spanning (in bar)

Harde feiten over
zachte banden

ACHTERBANDEN

1-3 pers.

3+ pers.

1-3 pers.

3+ pers.

155 / 70 R 13

2,3

2,5

1,8

2,5

165 / 65 R 13

2,1

2,5

1,8

2,5

165 / 60 R 14

2,3

2,5

1,8

2,5

s 0ER AUTO KOMT JAARLIJKS ZON 700 gram
slijtagedeeltjes van de banden vrij.
Een deel daarvan komt terecht in het
milieu. Als je met goed opgepompte
banden rijdt, slijten je banden een
stuk minder snel.

Meer weten?

80(5,(

'52*,67(5,-_3$5)
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Slimme bandenpomp

Deze informatie wordt je aangeboden
door voorlichtingsorganisatie Milieu
Centraal.

Banden oppompen kan bij een benzinestation of wasstraat bij jou in de buurt.

Kijk op:

Daarnaast staan er op steeds meer plekken in Nederland slimme bandenpompen

milieucentraal.nl/bandenspanning

VAN 3TICHTING "AND OP 3PANNING :ON SLIMME BANDENPOMP BEREKENT DE JUISTE

voor meer handige tips over de juiste
bandenspanning.
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bandenspanning voor jouw auto op basis van je kenteken en is bovendien gratis.
Ook waarschuwen deze pompen wanneer ze een lekke band vermoeden.
Kijk op www.bandenpomp.nl
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