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Eerste dak
zonnepanelen gelegd
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Samen Eten in Bathmen
op 22 februari
BATHMEN - Komt u ook gezellig
eten in het Cultuurhuus Braakhekke?
U kunt voor 10 euro inclusief een
drankje gezellig met andere mensen een heerlijk driegangen diner
gebruiken. Vers gekookt door de
kooksters. Altijd weer verrassend
wat er op het menu staat.
U kunt zich opgeven bij Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat6a,
tel.0570-540839.
Vanaf 17.00 uur bent u van harte
welkom.

Een dipje

Zo of en touw gebuurt er iets in
’t leaven. Het raakt de mensen
en breg ze trugge noar herinneringen uut het verleden.
Het weekend zut ter good en
onbezörgd uut. Een oavondje
Zij willen daarmee in samenwerking met burgers een
OXE - Vrijdag 1 februari is men gestart met het
stappen. Dan net veur dat ie
verdere bijdrage leveren aan de Bathmense gemeenleggen van de zonnepanelen op het dak van
het goeie pak an hebt, bereikt
schap.
melkveehouderij Nijkamp - Marsman te Oxe.
oe een berichtje det oe het heele
Daarmee is het eerste dak van het Noaber-Enerweekend blif achtervolgen. Hoe
Het tweede dak is 'Arkelsteijn' gedoopt. De verkoop
gie Fonds gerealiseerd! Het dak heeft de mooie
mooi of de oavond ook is, ie
van de zonnepanelen is inmiddels gestart. Een bronaam 'Kiekebos'.
kriegt het neet uut oen gedachtchure over de zonnepanelen kunt u aanvragen via:
In totaal hebben acht agrariërs het dak van hun
en. Det hef iedereene vaste wal
noaberenergie@gmail.com
bedrijf ter beschikking gesteld voor zonnepanelen.
eens gehad. Weer een ongeluk
gebuurd, met fatale gevolgen.
Arg genog gebuurt det hoaste
alle dagen en ieder slachtoffer
is ter eene te völle. Maar as het
dan eens een keer wat dichter in
oen kennissenkring is, grip oe
det an. Ie denkt trugge an kennissen, kammereuire en femilie
Supermarkt aan de Larenseweg 18 kleurt Jumbo geel vanaf woensdag 6 maart
diet ok slachtoffer bint geworden
helpen bij het plaatsen van hun
BATHMEN - Jumbo opent op
in het verkeer. Ie leeft met met
de neuisten. Het spookt oe deur
online bestelling.
woensdag 6 maart de deuren van
het heufd, wetende det de wereld
een nieuwe supermarkt in de
onverbiddellijk deur dreeit. Het
Tijdens de opening ontvangen de
omgebouwde Emté winkel aan de
ofgeloopen weekend bleef het
eerste 150 klanten een mooie bos
Larenseweg 18. Zo is Jumbo op
maar malen. Alles lek moeilijker
bloemen en alle klanten die voor
nóg meer plaatsen altijd beschikte goan as normaal. Gelukkig
een bedrag vanaf 25 euro boodbaar voor klanten. De huidige
was ter nog wat vertier op de
schappen doen, worden getrakmedewerkers van de winkel
teerd op een ambachtelijke appel- tillevisie, met völle wereldkampiblijven de vertrouwde gezichten
taart (geldig tot en met zondag 10 oenen op de schaatsen. Gelukkig
voor het winkelende publiek.
maart). Tijdens de verbouwingspe- kwamen Emmen, Twente en
Heracles als overwinnaars van de
riode kunnen klanten bovendien
Het familiebedrijf biedt het
voetbalvelden. Det breg oe een
deelnemen aan een spaaractie
grootste assortiment en met de
klein betje op andere gedachtvoor een Hallo Jumbo boodschapovername van de favoriete producen. Het blik maar weer, det het
penpakket. De actie begint in
ten van Emté-klanten wordt het
belangriek is um, an het begin
de laatste twee weken voor de
aanbod nóg uitgebreider. Jumbo
van iederen dag, mekaar an te
verbouwing en klanten kunnen na
opent deze nieuwe supermarkt op
kieken en dankbaar te weazen
de opening van de nieuwe Jumbo
feestelijke wijze en verwelkomt de
vuur al die joaren die je met
winkel nog zes weken doorsparen. mekaar, of as femilie of vrienden
inwoners van Bathmen en omgeNa de actieperiode wordt een opving graag om 09.00 uur.
18 sluit op zaterdag 16 februari om vanaf woensdag 6 maart verder te
al hebt gehad. Het lik allemoal
haalweekend ingepland, waarbij zij heel vanzelfsprekkend, maar alle
De supermarkt aan de Larenseweg
13.00 uur tijdelijk haar deuren, om gaan als Jumbowinkel.
hun spaarpunten kunnen verzilKlanten kunnen van 20 februari
dagen blik het tegendeel. Het
$NZDOLWHLWURQGKRXWOLMVWZHUN tot en met 2 maart terecht bij een veren en het boodschappenpakket kan der ’s oavonds zo maar heel
ophalen.
tijdelijk Pick Up Point vlakbij de
anders uutzeen. Een dipje, wie
KRHNOLMVWHQNRSODWWHQ
winkel. Zij bestellen hun boodmoet het leaven weer oppakken.
schappen eenvoudig op Jumbo.com • Foto: Ondernemer Johan
Families diet in rouw bint, alle
Mensink en zijn team tijdens
starkte veur de kommende tied.
SHUOHQJWH en kunnen vervolgens de bestelde '7 Zekerheden training'
ling ophalen bij hun vertrouwde
Met mekaa op noar de dag van
*URRWVWKRXWDDQERGYDQ1HGHUODQG
van de Jumbo Academy op
locatie. Op 18, 19 en 20 februmorgen en hoppen det ook veur
YRRU==3 HUVEHGULMYHQHQSDUWLFXOLHUHQ
het hoofdkantoor van Jumbo
ari zijn hier Jumbo medewerkers
hun de zunne weer kan schienen.
ZZZKRXWFHQWUXPRXWOHW]XWSKHQQO aanwezig die klanten ter plekke
Supermarkten in Veghel.

Jumbo opent nieuwe supermarkt
in Bathmen op voormalige Emté-locatie

SULM]HQYDQWRWHXUR
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Kun jij
reanimeren?

FAMILIEBERICHTEN

Martin Olden 50 jaar!
Op 2 maart a.s. hoop ik 50 jaar
te worden en dat wil ik graag
vieren met familie, vrienden en
iedereen die mij kent!
Spanjaarsdijk 96
7434 RT Lettele
0570-551373
www.autobedrijfwelgraven.nl
E-mail: info@autobedrijfwelgraven.nl

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

Daarom nodig ik u van harte
uit op zaterdag 2 maart 2019
van 15.00 tot 17.30 uur op de
receptie in zaal “Het Bonte
Paard”, Deventerweg 87 te
Holten (Dijkerhoek).
Martin Olden
Walnotenhof 13, 7437 DN Bathmen
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GDWKHWMXLVWHSODDWPDWHULDDOELMGHMXLVWHRSGHHO]DDJ
VWDDW'LWGRHMHPHWEHKXOSYDQHHQKHIWUXFN
7HQVORWWH]DDJMHDOOHVRSPDDWHQ]HWMHGH
RQGHUGHOHQNODDUYRRUMHFROOHJD VYDQGHPHXEHOPD
NHULM0RFKWMHHUYDULQJPHWHHQ&1&PDFKLQHGDQ
NDQKHWYRRUNRPHQGDWMHDIHQWRHRSGH]HPDFKLQH
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STRIJD JIJ
MEE TEGEN
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$OVFRPPHUFLHHOPHGHZHUNHUELQQHQGLHQVWEHQMLM
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHYHUNRRSYDQSURGXFWHQLQ
MRXZUD\RQ7HYHQVLVKHWEHODQJULMNGDWMHJRHG
FRQWDFWRQGHUKRXGWPHWMHKXLGLJHNODQWHQGLWGRHMH
$OVVHUYLFHPRQWHXUZHUNMHJURRWVWHGHHOYDQGHWLMGRS YRRUQDPHOLMNWHOHIRQLVFK1DDVWGH]HZHUN]DDPKHGHQ
ORFDWLHDOQDDUJHODQJGHRSGUDFKWJHYHUGLWNDQLQKHW ]RUJMHHURRNYRRUGDWDOOHJHJHYHQVMXLVWLQGH
ELQQHQHQEXLWHQODQG]LMQ-HEHQWHLQGYHUDQWZRRUGH V\VWHPHQNRPHQWHVWDDQ-HVWHOWRIIHUWHVRSHQ
SUREHHUW]HRPWH]HWWHQWRWHHQRUGHU:DQQHHU
OLMNYRRUKHWRQGHUKRXGHQDQDO\VHUHQHQYHUKHOSHQ
RIIHUWHVRPJH]HWZRUGHQLQRUGHUVGDQYRHUMLMGH
YDQVWRULQJHQDDQWHFKQLVFKHLQVWDOODWLHVELMRQ]H
WRRQDDQJHYHQGHNODQWHQ-HEHQWHLQGYHUDQWZRRUGHOLM RUGHUVLQLQ6$37HYHQVYHU]RUJMLMDIWHUVDOHV
NHYRRUNODQWHQLQGHOHYHQVPLGGHOHQIDUPDFHXWLVFKH ZHUN]DDPKHGHQXLWHQQHHPMHNODFKWHQDDQGLHMH
LQWHUQYHUGHUXLW]HW,QGH]HIXQFWLHEHQMHRRNYHHOLQ
HQFKHPLVFKHLQGXVWULH-HPDDNWJHEUXLNYDQ
FRQWDFWPHWMHFROOHJD VYDQGHEXLWHQGLHQVW:DQQHHU
ODVDSSDUDWXXUVQLMGDSSDUDWXXUHQGLYHUVHPHHWHQ
NODQWHQJUDDJHHQJHVSUHNZLOOHQSODQMLMGLWLQYRRUMH
KDQGJHUHHGVFKDSSHQ-HGHQNWPHHLQRSORVVLQJHQ
FROOHJDYDQGHEXLWHQGLHQVW
HQYHUEHWHULQJHQHQ]RUJWYRRUHHQUHFKWVWUHHNVH
UDSSRUWDJHDDQGH$IWHUVDOHV0DQDJHU
%HQMLMHUYDQRYHUWXLJGGDWMLMGHNDQGLGDDWEHQW
)LQDQFLHHODGPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHU
YRRURQ]HRSGUDFKWJHYHUV"
%HQMLMFRPPHUFLHHOLQJHVWHOGHQKHEMHHUYDULQJDOV
ILQDQFLHHODGPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHU"
6WXXUMH&9PHWRQGHUERXZLQJQDDU
LQIR#PDWFKXQORIEHORQVRS
$OVILQDQFLHHODGPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHUKHEMHHHQ
EUHHGWDNHQSDNNHW-HEHQWRQGHUDQGHUHYHUDQWZRRU
GHOLMNYRRUKHWERHNHQYDQGHEDQNHQGHELWHXUHQHQ
FUHGLWHXUHQEHKHHUHQGH%7:DDQJLIWHQ0DDURRN
KHWPDNHQHQYHUZHUNHQYDQIDFWXUHQLVHHQ
RQGHUGHHOYDQMHIXQFWLH'DDUQDDVWRQWYDQJMH
NODQWHQEHKHHUMHGHEHGULMIVDJHQGDHQUHJHOMHUHL]HQ
YRRUMHFROOHJD V$OVKHWQRGLJLVRQGHUVWHXQMHGH
FROOHJD VRSGHFXVWRPHUVHUYLFHRIKHOSMHNODQWHQ
PHWYUDJHQ
%HQMLMRS]RHNQDDUYULMKHLGHQHHQYHHO]LMGLJH
WHFKQLVFKHEDDQ"

live muziek

Wereldwijd worden miljoenen
kinderen uitgebuit. Denk
aan kinderarbeid, seksuele
uitbuiting van kinderen of
kindermisbruik. Terre des
Hommes pakt deze extreme,
mensonterende vormen
van kinderuitbuiting aan.

Help mee via
tdh.nl

Rocktopussy
zaterdag 16 februari Vanaf 21:30 uur
www.hofvancolmschate.nl
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Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Een plotselinge, verwarrende openbaring……
BATHMEN-OKKENBROEK - Kerstmis, Pasen en
Pinksteren kent iedereen. Maar als je wat preciezer naar de kerkelijke kalender kijkt, kom je nog
veel meer bijzondere dagen en momenten tegen.
Dankdag voor gewas en arbeid. Hemelvaartsdag.
Veel minder bekend is Epifanie. Epifanie is Driekoningen (6 januari).
Epifanie blijkt echter ook nog iets anders te betekenen: een plotselinge, verwarrende openbaring.
Zoiets als al die jongeren, die plotseling in steeds
meer landen in actie komen voor ons klimaat. Het
begon in Zweden met de 16-jarige Gretha Thunberg.
En binnen korte tijd sloeg de vonk over naar heel
veel andere jongeren in steeds meer landen over de
hele wereld. Afgelopen week stroomde plotseling

het hele Malieveld in Den Haag vol met jeugdige
'klimaatspijbelaars'. Een bijzondere gebeurtenis.
Verwarrend (vooral voor sommige politici?). Maar
ook hoopgevend. Jonge mensen die in actie komen
omdat zij zich oprecht zorgen maken over hun
en onze toekomst. Over de leefbaarheid van onze
wereld. Waarvan we er immers maar één hebben. Er
is geen Plan(eet) B. Verwarrend en hartverwarmend
tegelijk. Een boodschap van hoop, van liefde en van
geloof. Zoals die ook elke zondag ’s ochtends om
10.00 uur klinkt in Bathmen in onze eigen vertrouwde Dorpskerk. Kom erbij en beleef misschien wel
die plotselinge, al dan niet verwarrende en inspirerende openbaring.
Wees wel:kom.

Cinebat filmnieuws februari

BATHMEN - A.s. zaterdag(avond)
kan jong en oud weer naar de
film in Bathmen. Om 18.15 uur.
krijg je in vrolijke en tegelijk
superchagrijnige familiefilm
Show Dogs (2018, vanaf 6 jaar.),
te maken met een avontuur.
Het verhaal speelt zich af in een

wereld waar mensen en honden de
handen in elkaar slaan. De stoere,
maar eenzame rottweiler Max is
een politiehond. Hij moet samen
met zijn menselijke partner Frank
undercover gaan bij een prestigieuze, chique hondenshow om een
bende dierensmokkelaars op te

rollen, die een babypanda uit de
dierentuin hebben gestolen. Max
schakelt de hulp van zijn hondenvrienden in en samen doen zij er
alles aan om het mysterie rondom
de diefstal op te lossen. Maar wat
als blijkt dat de dieven het hebben gemunt op de winnaar van de
hondenshow?
Om 20.30 uur trakteert Cinebat u
op het prachtige drama Phantom
Thread (2017), een Londense versie
van modeontwerper Christian Dior.
De film is een lust voor de zintuigen. Net als een weelderige haute
couturejurk, gemaakt door een briljante, maar tobbende kunstenaar.

Maar de deze film van één van de
grootste filmers van deze tijd gaat
allerminst over mode. Phantom
Thread gaat vooral over de strijd
tussen Reynolds en Alma. Dit is
een fascinerende strijd, omdat de
complexe persoonlijkheden niet
in één kijkbeurt zijn te doorgronden. Ze zeggen bijna meer met wat
ze niet zeggen, dan wat ze wel
uitspreken. De locaties zijn chic,
de dialogen zijn literair. De kleuren
zijn vol en duister, het is of altijd
de avond valt, ook als het ochtend
is. Het liefdespaar is even ideaal als
ongerijmd.
Het verhaal gaat over de gerenommeerde couturier Reynolds
Woodcock. Samen met zijn zus
vormt hij het middelpunt van de
glamoureuze Britse modewereld
in het naoorlogse Londen van de
jaren vijftig. Zij kleden zowel de
adel, de filmsterren, de dames van
stand en vrouwen die pretenderen
tot de high society te horen in de
gedistingeerde stijl van The House
of Woodcock. Vrouwen komen en
gaan in Woodcocks leven en zij
bieden deze verstokte vrijgezel
zowel inspiratie als gezelschap.
Maar dan ontmoet hij Alma, een
jonge eigengereide vrouw, die al
snel een vaste plaats in zijn leven
verovert als zowel zijn muze en zijn
minnares.
Datum: zaterdag 16 februari.
Plaats: Cultuurhuus Braakhekke.
Kosten: € 5,00.
Tip: Vier je kinderfeestje eens bij
Cinebat!

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

enjoyboode

www.boode.nl

!
enjoy

0570-542600

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

Repair Café
in Cultuurhuus Braakhekke
BATHMEN - Wat doe je met je
lievelingskleding waar 'een
steekje' aan los zit of waarvan
de rits kapot is? Wat doe je met
je elektrische apparaten (koffiezetter, broodrooster, heggenschaar, bladblazer, lampen,
enz.) die haperen en weigeren,
net als je ze nodig hebt? Dan ga
je op zaterdag 23 februari 2019
tussen 10.00 uur tot 13.00 uur
naar het Repair Café in Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat 6a.

koffie is er voor als u even moet
wachten. Ook staat er een bus
voor vrijwillige bijdrage.

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar
bijna niets mis mee is en die na
een eenvoudige reparatie weer
prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen
niet meer in het systeem. Het
Repair Café wil daar verandering
in brengen. Het Repair Café is ook
bedoeld om dorpsbewoners op
een nieuwe manier met elkaar in
De vaklui van het Repair Café we- contact te brengen. En te ontdekten bijna altijd raad om de man- ken dat er heel veel kennis en
praktische vaardigheden in het
kementen op te lossen. (Graag
van te voren even melden bij het dorp aanwezig zijn.
Infopunt wat u inbrengt; dit kan
Het volgende Repair Café is in
van maandag tot en met vrijdag
van 10.00 uur tot 16.00 uur en op het NoaberLOOkaal in Loo, op
zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 woensdag 27 maart 2019 tussen
9.00 uur - 12.00 uur.
uur tel. 0570 540839) Een kopje

Midwintermiddag voor ouderen
in Bathmen
BATHMEN - Zaterdagmiddag 23
februari is er de traditionele
midwintermiddag in de Rotonde
van 't Dijkhuis. Deze middag
wordt verzorgd door de Zonnebloem en het Rode Kruis afd.
Bathmen en is voor iedereen
toegankelijk ook voor mensen
buiten 't Dijkhuis.
"U gaat deze middag lekker genieten van zangeres Aleida. Deze dame
heeft speciaal voor u een uitgebreid
en afwisselend programma samengesteld. Zij brengt u een gevarieerd
programma ten gehore met fijne
meezingliederen. Aleida maakt met
u er een gezellige middag van. De
middag begint om 14.30 uur en eindigt ca. 16.30 uur. Vanzelfsprekend

ontbreken de hapjes en de drankjes
deze middag ook niet. Veel vrijwilligers helpen mee om deze middag
tot een groot succes te maken.
Een geheel verzorgde, gezellige en
vrolijke middag die voor u geheel
kosteloos is. In verband met de
veiligheid is er slechts een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Daarom is het nodig dat u zich telefonisch opgeeft; ook de bewoners van
‘t Dijkhuis moeten zich opgeven",
aldus een woordvoerder.
Opgave voor maandag 18 februari
bij Frida Beunk, tel. 542383 of
Joke Tuitert, tel.551202. Men heet
u van harte welkom op zaterdagmiddag 23 februari in de Rotonde
van 't Dijkhuis.

9DQLQVSLUDWLH1$$55($/,6$7,(
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Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek uit Harfsen
doet mee aan NLdoet

Wilt u de Zaterdag ook weer voor uzelf
koop dan een Husqvarna Automower
die maait uw gazon altijd mooi en strak.
Er is er al één vanaf € 999,-

T.w.v € 379,Bij aankoop van een automower
vanaf type 315 krijgt u een
Accu trimmer set compleet GRATIS

Nieuw 435/535 AWD
ontworpen door de wereldleider

Tel 0570-503806

www.unicomoost.nl

Colmschate Holterweg 112
Lettele
Ten havesweg 1
Haarle
Molenweg 8A
Druk en zetfouten voorbehouden op = op
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HARFSEN - Op vrijdag 15 en
zaterdag 16 maart houdt het
Oranje Fonds voor de 15e keer
NLdoet in het hele Koninkrijk.
Zo ook bij Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek.
Men gaat op zaterdag 16 maart
de Ontmoetingsruimte een
schoonmaakbeurt geven en het
kantoortje een nieuw kleurtje
geven, zodat alles er weer fris
uitziet. Ook wil men een nieuwe
bank in de tuin plaatsen en de
oude bank opknappen, zodat de
bewoners er weer veilig gebruik
van kunnen maken. Tijdens deze
klus worden de bewoners eens extra verwend met een verwendag,
zoals het verzorgen van nagels,
haren of door het geven van een
massage.
“Tijdens NLdoet worden bergen werk verzet. We zijn daar
ontzettend blij mee, want we
komen daar normaal niet aan toe.
Bovendien leren we allerlei leuke
nieuwe mensen kennen, iedereen

is welkom. Mensen die bij ons in
actie willen komen kunnen zich
aanmelden op www.nldoet.nl,
aanmeldformulier in de ontmoetingsruimte of bij Gerda ten Have.
Trots
Het Oranje Fonds organiseert
NLdoet in 2019 voor de 15e keer.
Tijdens de editie van 2018 zijn
ruim 9.700 klussen geklaard en
het Fonds hoopt dat aantal tijdens de komende editie te overtreffen. Peter Douwes, directeur
Oranje Fonds: “Verenigingen en
stichtingen kunnen altijd nieuwe
vrijwilligers gebruiken. Maar
het werven kost vaak veel tijd.
NLdoet geeft organisaties de mogelijkheid op een laagdrempelige
manier in contact te komen met
nieuwe enthousiaste krachten.
Wij vinden het prachtig om te
zien dat ieder jaar zo’n 350.000
Nederlanders bereid zijn hun
handen uit de mouwen te steken
tijdens NLdoet. Tijdens deze twee

dagen maken we met z’n allen
het verschil in Nederland.”
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale
initiatieven in Nederland en het
Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar steunde
het met € 31 miljoen initiatieven
die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam
zijn, begrip krijgen voor elkaar
en zich inzetten voor een ander.
De Nationale Postcode Loterij is
partner van NLdoet. Het Oranje
Fonds wordt verder o.a. gesteund
door De Nederlandse Loterij en
door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.
Voor meer informatie over deze
klus kunt u contact opnemen
met Gerda ten Have. Activiteiten
coördinator e-mail: gm.tenhave@
gmail.com of 06-50492363.

Vrouwen van Nu afdeling Dijkerhoek
DIJKERHOEK – Op dinsdag 19 februari houdt de afdeling Dijkerhoek
van de Vrouwen van Nu haar maandelijkse bijeenkomst in het Bonte
Paard. Aanvang 20.00 uur.
Deze avond komen Egbert en Saskia van de Brink en Aaldrik en Fenny Paalman vertellen over hun reis naar Nieuw Zeeland en Australië.
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ZWEMBAD DE LOOËRMARK ZOEKT:

TOEZICHTHOUDER
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Bij voorkeur in het bezit van een EHBO-diploma.

KIOSKMEDEWERKER

minimaal 15 jaar.
Sollicitaties met contactgegevens en motivatie graag
per e-mail vóór 23 februari 2019 t.a.v.
Rita Brinks (rita.brinks@gmail.com).
OUDENDIJK 6 | LOO-BATHMEN | 0570541583 | LOOERMARK.NL
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Harm Kleinen Traast de 27ste
Prins Carnaval van de Battumse Pompers
BATHMEN - Prins Harm de Eerste, Harm Kleinen Traast, is de
nieuwe Prins van de Battumse
Pompers. Zijn benoeming vond
zaterdagavond 9 februari plaats
in de residentie café de Brink.
Hij wordt dit jaar bijgestaan door
adjudant Bonke, Melvin Markvoort.
Tijdens de feestelijke en gezellige avond met diverse carnavalsverenigingen uit de regio
(Wijhe, Zutphen, Goor, Deventer en
Colmschate) en de stadsprins van
Deventer, Prins Hanze XXII zorgde
de DJ’s voor gezellige muziek in de
residentie de Brink.
Het hoogtepunt van de avond
was natuurlijk de benoeming van
Prins Harm de Eerste. Nadat eerst
afscheid werd genomen van Prins
Jordi de eerste (Jordi Schiphorst)
en zijn Adjudant Kamphuuus (Bart
Burink) werden de nieuwe Prins en
de Adjudant bekend gemaakt. Er
werd een groot doek van de Battumse Pompers op het podium gezet en onder luid applaus en op het
nummer “De boer, dat is de keerl”
van Normaal kwamen de nieuwe
prins en adjudant in beeld. Ook
familie en vrienden waren aanwezig
en genoten van de opkomst.
Harm Kleinen Traast is de 27e
prins van de Battumse Pompers.
In het dagelijks leven werkt Harm
bij Loonbedrijf Tuller en is hij
trotse boer aan de Traasterdijk. Het
feestvieren zit wel in de genen van
Prins Harm de eerste en adjudant
Bonke, op menig feest in de regio
zijn ze aanwezig. Het motto voor
dit jaar is “Vake buj te bange”. Met
deze twee feestvierders zal dat dit

Lakenvelders
Afgelopen herfst hebben wij in Vilsteren runderen bekeken.
Een oud ras, in een prachtig natuurgebied. Het is er stil,
heel stil. Je kunt er de stilte horen. Horen, wat de stilte te
zeggen heeft.
Maar de beheerder vertelde ons een bloederig verhaal: "’s
Nachts rijd ik wel eens naar de koeien, die gaan afkalveren.
En wat zag ik: ik zag rode ogen door het weiland dwalen.
Toen ik dichterbij de koeien kwam, renden er vossen het bos
in. Zij hadden kalveren tijdens de geboorte aangevreten. Ik
kon mijn ogen niet geloven”, zei de beheerder.
En ik kon het niet aanhoren. Wat als de wolf ook nog komt,
en in Bathmen gaat rond ‘sliepstatten’? Dan word ik als
'Grootmoeder' nog een lekker hapje!

$OLHYDQGH3RWKDDU

Je doet er toe als klant bij
Spar Vrielink Harfsen!

carnavalsjaar in Bathmen vast goed
gaan.
Het carnavalsweekend is van
zaterdag 2 t/m maandag 4 maart.
De Battumse Pompers zullen dan
verschillende activiteiten verzorgen
met zondagmiddag kindercarnaval
en op maandag de bekende biertap-

wedstrijden en de bekendmaking
van De Battummer van het jaar
2019. Ook zal er weer een bezoek
aan 't Dijkhuis worden gebracht om
met de senioren van Bathmen een
gezellige middag te houden.
Kortom, het wordt weer supergezellig in Bathmen!

Cheque van 1000 euro voor Stichting Thuis Sterven
DEVENTER - Uitvaartcentrum
Vredehof heeft een bedrag van
1000 euro voor scholing van
vrijwilligers gedoneerd aan
Stichting Thuis Sterven te Deventer. De cheque werd maandag
uitgereikt aan twee vrijwilligers
van de Stichting. Stichting Thuis
Sterven zet zich al 30 jaar in
voor ondersteuning van (mantelzorgers van) terminale patiënten
thuis. Dat doen ze met een groep
van 22 vrijwilligers. Er wordt
voornamelijk zorg gegeven in de
nachten, maar steeds vaker ook
dagdelen overdag.
Vredehof had 23 en 24 november
2018 verschillende stands op hun
open dagen, ook voor de Stichting
Thuis Sterven. Tevens was er een
‘wensboom’ waar de uitgenodigde
organisaties een wens in konden
hangen. De wens van de Stichting
Thuis Sterven: extra budget voor
scholing van de vrijwilligersgroep,
werd gehonoreerd met dit fantasti-

HARFSEN - Het is bijna een half
jaar geleden dat de uit Bathmen afkomstige ondernemer
Arno Vrielink de Spar in Harfsen overnam en hij voelt zich
daar als een vis in het water!
Vooral vanwege de gemoedelijke bevolking, maar ook omdat
het Sparconcept hem bijzonder
aanspreekt. Sterke service en persoonlijk contact en als klant het
gevoel krijgen dat je er werkelijk
toe doet. Een goeie sfeer in de
winkel en een prettige behandeling is van groot belang, maar de
klant komt daar natuurlijk om de
dagelijkse boodschappen te doen.
Spar staat voor kwalitatief goede
producten voor een reële prijs.
Arno Vrielink: “We hebben alles
in huis voor het dagelijks gemak
en tegen een goede prijs! We
hebben een mooi assortiment
bake-off producten, maar ook
brood van warme bakker uit de

Laat u inspireren
in onze showroom

graag mee op een muzikale reis
door hun uiteenlopende repertoire.
Ook wordt er tijdens deze avond
door de Oudheidkamer Hoolt’n een
filmpresentatie gegeven. Het belooft een gezellige avond te worden
met voor ieder wat wils!

U komt toch ook? Noteert u dit
voorjaarsconcert dan alvast in uw
agenda!
Deze muziek- en filmavond begint
om 20.00 uur in het Kulturhus
Dijkerhoek, Maatmansweg 1 in
Holten.

Sterk in
maatwerk

SaunaWereld.nl

dragen wij graag aan bij, aldus dhr.
sche bedrag.
Swier.
Directeur Pedro Swier noemde bij
de overhandiging van de cheque
hoe belangrijk Vredehof het vrijwil- • Foto: De vrijwilligers van de
Stichting Thuis Sterven zijn
ligerswerk van de Stichting Thuis
ontzettend blij met de cheSterven vindt. Het is een goed doel
que.
om vrijwilligers op te leiden, daar

Verkoop binnenen buitensauna’s
uit eigen productie

Voorjaarsconcert Mölnzangers Dijkerhoek
DIJKERHOEK - Na de geslaagde
muziekavonden van de afgelopen
jaren geven de Mölnzangers en
andere muzikanten op vrijdagavond 5 april een voorjaarsconcert in het Kulturhus Dijkerhoek.
Tijdens dit concert nemen zij u

streek van bakkerij Kuiper. Er
is een goede versafdeling, zeer
compleet! Tevens beschikken wij
over een drogisterij en bieden
stomerijservice. Wie op zoek is
naar een cadeau/giftkaart kan
ook bij ons terecht. We hebben
zelfs een PostNL servicepunt.
Voor degene voor wie het koken
lastig wordt hebben wij de Eet
Smakelijk maaltijdservice; dit zijn
kwalitatief zeer goede maaltijden. Boodschappen worden vanaf
vijftig euro gratis bezorgd. Ook
online bestellen behoort tot de
mogelijkheden. Kortom: onze
combinatie aan assortiment en
services is compleet te noemen.
Bovendien hebben wij elke week
prachtige aanbiedingen! (zie de
advertentie elders in de krant,
red.) Onze winkel is geopend van
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
19.00 uur en zaterdag van 8.00
tot 18.00 uur.”

Barrelsauna
Doggersbank 4

Buitensauna

7202 CT Zutphen

Podsauna

info@saunawereld.nl www.saunawereld.nl
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Keukencarrousel
Tot wel 70% korting, wees er snel bij!

ans!

u uw k

Grijp n

Showroomkeukens eruit,

Bij Paul Roescher in Rijssen en Apeldoorn start de uitverkoop van showroomkeukens.
Nog 44 keukens gaan (compleet met apparatuur) in lage-prijzen-file de deur uit om ruimte
te maken voor nieuwere modellen. Profiteer ook. Kom naar
Paul Roescher. Of neem alvast een kijkje op
www.paulroescher.nl om in de stemming te komen.
Zit uw keuken er niet bij? Dan maakt
Paul Roescher u toch graag blij met
een prima voorstel.
Unieke items voor UITVERKOOP prijzen! Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Plankjeskeuken in
crème
interieurbouw
Y110 Schitterende designkeuken
Zeer compleet. Van alle gemakken
voorzien, en voorzien van topklasse
apparatuur! Incl. kookplaat, afzuigkap, spoelbak, oven, vaatwasser,
koelkast. Van 22.000,-

Showroomprijs

9500,-

Y21 Hout gelakte witte greeploos
keuken met luxe granieten werkblad. Deze prijs is exclusief fornuis.
Van 14.220,-

Showroomprijs

8995,-

Y115 Strakke hoekkeuken Zwarte
keuken met wit composiet werkblad.
Incl. kookplaat, afzuigkap, spoelbak,
oven, vaatwasser, koelkast.
Van 20.955,-

Showroomprijs

9995,-

Y112 Praktische keuken in magnolia
met veel kastruimte. Inclusief 5
apparaten, waaronder een 80cm
brede inductie. Normaal 11.200

Showroomprijs

6750,-

Showroomprijs

4995,-

Profiteer nu van de grote opruiming bij Roescher! Keuken met
deuren in kozijn. Granieten blad
en spoelbak, afzuiger, nostalgische kraan en designelementen
als wandrek en kranslijsten. Excl.
fornuis. Van 13.823,-

Y39i SupreMatie keuken in hout
met uniek Spaans hardsteen. Eiland
en kastenwand. Inclusief 8 apparaten en tafel. Van 44.950

Showroomprijs

22.500,-

A74 Praktische keuken in creme
met veel kastruimte. Inclusief 5
apparaten.
Van 6.675

Showroomprijs

5500,-

Y106 Luxe design keuken met
prachtige warme kleuren! Met luxe
combibakoven, stoomoven, combimagnetron, eilandafzuiger, koeler en
vaatwasser. Van 13.640,-

Showroomprijs

6995,-

A02 Gezellige hoekopstelling Gezellige hoekopstelling met schouw, inbouwafzuigkap, spoelbak, koelkast.
Incl. AGA fornuis. Van 27.920,-

Showroomprijs

9995,-

Y12 Topeer in frans brocante stijl in
mat grijs en wit doorgeschuurd
hout Keuken met karakter. Incl.
kookplaat, afzuigkap, spoelbak,
oven, vaatwasser, koelkast. Van
12.560,-

Showroomprijs

6495,-

Y125 Luxe eilandkeuken en kastenwand, met 7 apparaten waaronder
een wijnkoeler, koffiecenter en combioven op rij. Van 16.700

Showroomprijs

8995,-

Y26 Ruime keuken in landelijke stijl.
Compleet met boekenkast en servies
kasten. Incl. kookplaat, afzuigkap,
spoelbak, vaatwasser, koelkast.
Exclusief fornuis. Van 45.780,-

Showroomprijs

24.995,-

A81 Frisse moderne look keuken.
incl.robuust Solitaire fornuis en
schouw. Makkelijk uit te breiden
met extra kasten. Van 13.122

Showroomprijs

4995,-

Vele keukens moeten weg! We maken plaats voor nieuwe modellen!
Bent u wel eens verliefd geweest?
Tussen het voorlezen van oude rijmen en verzen door stel ik ook
vragen aan de bewoners. Op deze manier komen er korte gesprekken
op gang, die soms ontroerend, soms wat onbegrijpelijk voor mij en
soms ook lachwekkend zijn.
Als er in een rijm over verliefdheid wordt gesproken, voel ik een
leuk gespreksonderwerp aankomen. Vervolgens stel ik aan iedereen
dezelfde vraag: Bent u wel eens verliefd geweest?
Mijn linkerbuurvrouw begint te stralen en zegt enthousiast ja. Ze
weet alleen niet meer hoe hij heette. De dame tegenover mij geeft
ook volmondig aan dat ze wel eens verliefd is geweest. Als ze vervolgens stil valt, ben ik benieuwd of ze terug in de tijd aan het denken
is. Mijn rechterbuurvrouw lacht en antwoordt dat ze nog nooit verliefd is geweest. Ze wordt er verlegen van. Een aandoenlijke reactie.
Ook komt er een man glunderend op me af wandelen in zijn rolstoel.
Hij komt heel dichtbij zitten. Als ik hem dezelfde vraag voor leg,
is het alsof hij zijn verliefdheid nog helemaal kan herbeleven. Zijn
ogen stralen gewoon. Alsof hij het weer voelt.
En dan opeens zegt mijn overbuurvrouw uit zichzelf: "Maar nu ga ik
de vraag eens aan jou stellen! Ben jij wel eens verliefd geweest?"
Ik lach, omdat ik deze vraag niet had verwacht en zeg haar dat ik
het leuk vind dat zij mij deze vraag ook stelt. Ik antwoord bevestigend op haar vraag. En ja, ik weet ook nog hoe hij heette. Zijn
naam was Herman. Hij was mijn eerste vriendje. En zo vertel ik mijn
tafelgenoten wat ik allemaal nog weet van hem.
En dan ... voel ik opeens een kleine twijfel. Ben ik toch een beetje
bang voor afwijzingen van deze lieve mensen. Omdat zij wellicht
met een ander idee zijn opgevoed. Omdat hun geloof het wellicht
niet zou ondersteunen. Omdat het in hun tijd niet openlijk besproken werd, omdat, omdat...
Ach, ik gok het erop. Net zoals ik dichtbij hen mag komen, mogen
zij ook dichtbij mij zijn.
Ik vertel hen dat ik nu ook verliefd ben, maar dan op Mieke. Aftastend kijk ik de tafel rond.
'Mooi' wordt er gezegd. Mooi, ik had het niet mooier kunnen samenvatten.
Nathalie Steffens.

Deventer formatie Rocktopussy bij tHof
Gallagher, Howling Wolf hebben de
stijl van de mannen vormgegeven.
Alhoewel het repertoire van het
Deventer gezelschap bestaat uit
klassieke rockcovers, herken je het
geluid uit duizenden. Een eigen
draai geven aan de muziek van
legendes, dat is waar het bij leadzanger René Veldhoen, gitarist Bas
Rutgers, bassist Dennis Paalman
en drummer Michel Buijs allemaal
om draait. Inmiddels hebben deze
hardwerkende kerels hun spierballenrock op meer dan 145 podia
gebracht. En dat is ook de insteek:
zoveel mogelijk rocken. Goudeerlijke muziek met respect gespeeld
door oprechte liefhebbers van
COLMSCHATE - In samenwerking gaat ook altijd gepaard met een
seventies rock! Het enthousiasme
met Jan Kramer van PG Music or- herkenbare, stevige sound.
waarmee de songs worden gespeeld,
ganiseert tHof dit jaar wederom Met de klassieke bezetting van
live muziek in het café. Ditmaal drums, bas, gitaar en vocalen trekt slaat nagenoeg altijd over op het
publiek.
deze vriendengroep al jaren met
70’s rock band en Deventer forZaterdag 16 februari; 21.30 uur
een vaste crew door het land. De
matie Rocktopussy.
aanvang optreden; Entree vrij!
Je hebt werkpaarden en luxepaar- muzikale roots van de mannen
liggen in de jaren zeventig. Bands Informatie over deze avond via of
den. Rocktopussy is er duidelijk
telefonisch via 0570-651300.
en artiesten als Led Zeppelin, The
een van de eerste categorie. Maar
Rolling Stones, Black Sabbath, Rory www.rocktopussy.com
de tomeloze inzet van dit viertal

Met Zonnebloem Bathmen naar Bathmen te Paard
BATHMEN - Bathmen te Paard
nodigt de gasten van de Zonnebloem uit voor een gezellige
middag paardensport in manege
't Ruiterkamp. Belangstellenden
kunnen op donderdagmiddag 7
maart een bezoek brengen aan
de manege.
Tijdens deze middag wordt er

door paarden een springwedstrijd
gereden. U bent van harte welkom
vanaf 14.00 uur waar de Zonnebloem zal zorgen voor een verwarmde plaats, koffie/thee en een
consumptie met wat lekkers. Deze
middag wordt u aangeboden door
Bathmen te Paard.
U wordt om 13.45 uur van huis

of van 't Dijkhuis gehaald en om
ongeveer 16.00 uur teruggebracht.
Voor rolstoelen wordt gezorgd.
Opgave voor 20 februari bij Hennie
Vincent, tel. 654127; Dinie Nekkers, tel. 543153; Gerry Teunissen,
tel. 542251 of Toos Bronsvoort, tel.
651329.
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bij Paul Roescher.

Nog slechts 44 showroomkeukens beschikbaar!

nieuwe keukens erin!

A69 Hoekopstelling met eiland
Geïntegreerd eilanddeel op designpootjes. Zeer sterk front in HPL.
3 hoekspots, 5-pits gaskookplaat,
eilandschouw, hetelucht oven en
koeler. Excl. tafel. Van 7796,-

Showroomprijs

3250,-

A108 Italiaanse Design keuken van
massief hout Keuken verdwijnt
achter fraaie schuifdeuren. Een
staaltje Italiaans kunnen. Kookplaat,
afzuigkap, spoelbak, vaatwasser,
koelkast, magnetron. Van 33.950,-

Showroomprijs

9995,-

Y22 Bewonderingswaardige keuken!
Met verzonken blad, incl. composiet
blad en spoelbak, koeling, kookplaat
en plafonunit, vaatwasser en combimagnetron. Van 25.600,-

Showroomprijs

12.750,-

Y11 Magnolia U-Keuken Klassiek
met modern accent. Luxe apparaten
in matzwart zijn. incl. gaskookplaat
met wokbrander, combimagnetron,
afzuiger en koeler en vaatwasser.
Van 11.740,-

Showroomprijs

8295,-

A80 Moderne hoekopstelling in
mooie kleurcombinatie wit en vergrijsd hout. Werkblad betonlook.
Incl. kookplaat, afzuigkap, spoelbak,
oven, vaatwasser, koelkast. Van
11.213,-

Showroomprijs

6295,-

Y39k SupreMatie keuken in hoogglans gelakt magnolia en uniek baltic brown granieten werkblad met
unieke 6 kantige elektrische kookplaat. Incl. 6 apparaten. Van 36.675

Showroomprijs

17.995,-

A = keuken is
opgesteld in Apeldoorn.
Y = in Rijssen
Kijk op www.paulroescher.nl onder Showroomkeukens voor de maatvoering en uitrusting.

Tot wel 70% korting, wees er snel bij!

Y109 Moderne, vlotte keuken in
magma en wit en luxe RVS werkblad. 6 brede lades. Incl. inductie,
vaatwasser, afzuiger, koeler en
combi en achterwand. Van 12.950

Showroomprijs

6750,-

Snelle
beslissersactie!
Roescher maakt
snel plaats voor
nieuw assortiment!
T/m 23 februari
gratis vloer
bij aankoop
showroomkeuken!*

A89-0711 Zeer originele eilandkeuken in eigenwijze schuine opstelling. Incl. automatisch openende
lades en koel/vriescombinatie, kookplaat, afzuiger, combimagnetron en
vaatwasser. Van 11.917,-

Showroomprijs

Showroomprijs

12.750,-

A121 Hout gelakt met Terazzo blad
en tegelspoelbak.
Voor de fijnproevers! Inclusief
5 apparaten. Van 11.250,-

Showroomprijs

6.995,-

Scan de QR-code op uw telefoon of
tablet en u komt rechtstreeks op
onze site met showroomkeukens.
De App is gratis te downloaden,
zoek naar: “QR Reader”.

Showroomprijs

Showroomprijs

A32 Design SupreMatie keuken in
kleur mango met zeldzaam wit
marmeren blad en honigraat keramische kookplaat. Inclusief 6 apparaten. Van 39.016

8750,-

Showroomprijs

8995,-

Showroomprijs

17.995,-

A70 Unieke keuken met geïntegreerde schuifkastenwand. Met
Qualitec werkblad, 5 pits kookplaat,
afzuigkap, spoelbak, combi, koelkast. Van 7.406,-

A76 Moderne greeploze opstelling in
wit hoogglans. Incl. koelkast, combimagnetron., kookplaat, afzuige. Het
eiland heeft een grote ladekast van
120 cm en is afgesloten met prachtige vormwanden. Van: 10.420,00

A23 Mooie design keuken in eigentijdse stijl. Inclusief composiet
werkblad, incl. 4 apparaten.
Incl. unieke ladevaatwasser.
Van 23.349,-

4995,-

Showroomprijs

4995,-

PAUL ROESCHER
K E U K E N

Y19 Rechte keuken Strijk-lak keuken
met een massief natuurstenen blad.
Inclusief AGA fornuis.
Van 26.795,-

6250,-

A15 XL cappucino Strakke moderne
hooglans keuken in acryl voor zeer
hoge glansgraad. Compleet, incl.
kookplaat, afzuigkap, mengkraan,
oven, vaatwasser, koelkast en magnetron. Van 21.416,-

•

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.

* Vraag de verkoper
naar de voorwaarden

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

Meer luxe voor minder geld, kijk op paulroescher.nl voor maten en uitvoering.
Cabaret doorbreekt taboe op angst en depressie

BATHMEN – Twee seizoenen trok
Marjolijn van Kooten samen met
Bram Bakker langs de theaters
met de succesvolle voorstelling
‘Geen paniek’ die ging over angst
en depressie. Voor het eerste
gaven Nederlandse theaters
psychische ziekte een podium.
De voorstelling werd ongelooflijk
goed bezocht. Marjolijn heeft
met haar psychiatrisch cabaret

een heel nieuwe doelgroep aangeboord.
In haar show ‘Ik zie de bui al
hangen’ gaat Marjolijn verder met
waar ze in ‘Geen paniek’ gebleven
is. Ook deze voorstelling was vorig
seizoen bijna overal uitverkocht
en komt nu ook bij u in de buurt.
Deze voorstelling is op vrijdag 22
februari om 20.30 uur te zien in
Cultuurhuus Braakhekke.

Marjolijn vertelt op hilarische wijze
over depressie, suïcidegedachten
en de angst voor een terugval. Het
taboe hierop doorbreekt ze met een
groot gevoel voor humor en troost.
Gezellige onderwerpen als depressie, moedeloosheid, zelfkritiek en
angst passeren de revue. Hoopvol
gaat Marjolijn bij coaches, yogadocenten, ervaringsdeskundigen en
psychologen te rade. Maar of het
helpt...
Geestige conferences afgewisseld met mooie kleine liedjes, die
getuigen van een grote liefde voor
taal, Hollandse nuchterheid en
een scherp gevoel voor humor. Een
combinatie van Kaandorp en Dorrestijn.
Marjolijn van Kooten leed jarenlang
aan een zware angststoornis. Met
hulp van Bram Bakker ontdekte ze
haar grootste passie: cabaret. Ze
volgde een theateropleiding en won
in 2010 zilver bij het Amsterdams
Kleinkunst Festival. Haar angst is
onder controle. “Nu wil ik andere
mensen met angstklachten laten
zien dat er hoop is”, aldus Van
Kooten. Ze schreef eerder al het
boek Schijtluis over haar angsten
en die van enkele bekende Nederlanders.
Dit is een heerlijke avond zwarte
humor om van te smullen. U knapt
er echt van op!
Kaarten reserveren kan via
www.cultuurhuusbraakhekke.nl

Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring

Opzet en achtergrond
Dit stukje betekent dat er een nieuwe afspraak ligt tussen de redactie en mij voor een reeks columns. Dat is eerder dan ik eigenlijk
van plan was. Dat komt door het onderwerp: de Nashvilleverklaring,
waarover kort geleden het nodige te doen was. Niet weg te branden
uit de media, van voorpagina’s tot praatprogramma’s op radio en tv. Ik
volgde het debat ademloos en besloot al snel er een stuk over te gaan
schrijven. Dat gaf ik ook aan in het slot van die laatste column in deze
krant van 16 januari.
Sindsdien kreeg ik veel reacties van mensen die kennelijk trouw mijn
stukjes lezen. Die gesprekken mondden uit in mijn toezegging te proberen dat verhaal over die geruchtmakende ’anti-homo’ verklaring zó
te schrijven dat het in brokken van de omvang van mijn columns kan
verschijnen. Dat is dus hiermee begonnen.
Ik denk zo’n zes columns nodig te hebben. Daarbij gaat het er mij
om de argumenten achter die verklaring te testen op ‘houdbaarheid’.
Die argumenten stammen uit een wereld van behoudende christenen.
Kan ik daarover schrijven? Dat denk ik niet alleen, ik weet het zéker.
Sterker nog, ik gebruikte dat soort redeneringen uit fundamentalistisch godsdienstige kringen vaak in presentaties en onderwijs, ook
in publicaties in vaktijdschriften, dus waarom niet in deze krant!
Bovendien, ik ben een echte ervaringsdeskundige. Geboren en getogen
in een stevig orthodox hervormd gezin dat overigens bij de rest van
mijn familie nog een paradijs van dogmatische losbandigheid was. Bovendien, theologie heeft altijd mijn belangstelling gehad. Ik heb zelfs
wel eens serieus overwogen om van studie te switchen van pedagogiek
naar godgeleerdheid. Tot op de dag van vandaag probeer ik in vakliteratuur de belangrijke theologische ontwikkelingen te volgen. Zoals
anderen bijvoorbeeld gek zijn op het verzamelen van postzegels uit
ons koloniale Nederlands-Indië, zo bezeten ben ik van publicaties van
en over godsdienstige trendsetters. Ieder zijn meug!
Mijn reeks bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste gaat over de
argumenten van de ‘wereldlijken’ die elke vorm van godsdienstig geloof
afwijzen. Het tweede over de godsdienstig ‘rekkelijken’ en het derde
over de godsdienstig ‘preciezen’, de groep die achter die verklaring zit.
En bij alle drie zal ik proberen aan te geven dat die zelfde ‘smaken’ ook
bij andere, niet-godsdienstige discussies spelen. Ook in ons Bathmen!
Piet van der Klis.

• (Foto: Arjan Benning.)

BathmenseKrant | pagina 8

3UHWWLJHU
RXGHUZRUGHQ
63,-.(50$1

Servicegerichte begeleiding
5LMZLHOKDQGHO 5HYDOLGDWLHPLGGHOHQ
VFRRWPRELHOVUROVWRHOHQGULHZLHOILHWVHQWDQGHPVHQUROODWRUV

=HOIVWDQGLJOHYHQHQJHQLHWHQYDQMHYULMKHLG
'DWLVZDWLHGHUHHQJUDDJZLO
:LMNXQQHQGDDUDDQELMGUDJHQPHWWZHHZLHOHUV

Anne-Marie Jogems

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Uw vertegenwoordiging
• Regievoering van het dagelijkse leven
• Bieden van services (naast de medische zorg)

“ Op een
professionele,
persoonlijke en
integere manier.“
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Een steuntje in de rug
BATHMEN - Met Zorg en Aandacht; persoonlijke begeleiding
op professionele wijze, integer
en servicegericht. Stichting
Met Zorg en Aandacht begeleidt
ouderen op het gebied van
welzijn. Het gaat er dan om dat
je prettig in je vel zit, dat je
inhoud geeft aan de dag. Het
gaat er ook om dat je je leven
nog zoveel mogelijk in eigen
hand hebt. Dat er naar je geluisterd wordt. Er ‘mogen zijn’ en
meedoen.

zorginstelling;
(vervanger van de) mantelzorger;
• persoonlijk begeleider
• mentor.
2. door de regie te voeren, als dat
nodig is en het u niet lukt om het
zelf te doen.
3. door services te bieden als:
• agendabeheer;
• telefonisch contact;
• gezelschap;
• begeleiding bij een (uitgaans)
gelegenheid, uitvaart, medisch bezoek;
Maar soms lukt dat niet goed
• al datgene dat uw dochter of
alleen. Of zijn er geen mensen
zoon voor u doet.
aan wie je de hulpvraag durft te
Met deze bijdrage biedt Met
stellen. Deze mensen kunnen de
Zorg en Aandacht eigenwaarde,
buren zijn, goede kennissen maar betekenisvolle relaties, zingeving
ook de kinderen. “Ze zijn al zo
en plezier. Kortom kwaliteit van
druk. Ze doen al zoveel voor mij”. leven. Daarnaast ontzorgen ze u,
Met Zorg en Aandacht ondersteunt uw kinderen, partner en zorgproen begeleidt u dan.
fessionals.
Dat doen zij
Wilt u meer weten, bel dan 061. door u te vertegenwoordigen
21884642 of kijk op
als;
www.metzorgenaandacht.nl
• gevolmachtigde in een levens- Uw zorgen hebben de aandacht
testament of zorgverklaring;
van Met Zorg en Aandacht! Een
• eerste contactpersoon bij een steuntje in de rug.
•

De heer De Boer: "De mensen die hier
wonen, zorgen ook voor elkaar"
toen zij overleed. Ze hebben haar
destijds afgelegd en deden dat op
zo’n mooie manier. Daar heb ik
geen woorden voor. Na het overlijden leefde iedereen mee. Met een
gebaar, een lief woord of een arm
om me heen. Dat was heel fijn en
heb ik zeer gewaardeerd."
Gezelligheid en humor
"Er is in de laatste drie jaar veel
veranderd. Er zijn mooie aanpassingen in het gebouw gerealiseerd. Nu is er meer ruimte in de
Rotonde. En de zitjes in de hal
vind ik geweldig. Het is zo gezellig om daar met een paar mensen
koffie te drinken en te kletsen.
De medewerkers zijn niet alleen
professioneel, maar hebben ook
altijd tijd voor een praatje of een
grapje. Dat vind ik zo leuk aan dit
huis. Er is veel humor. Daar houd
ik van!"

De tandprotheticus adviseert: ook mèt
kunstgebit regelmatig op controle!
DEVENTER - Nog teveel mensen
lopen rond met klachten als
gevolg van een oud, versleten of
beschadigd kunstgebit. Mensen
zeggen vaak: "Ach, het zit toch
goed of "Ik red me er wel mee."
Men realiseert zich echter niet dat
een oud en versleten kunstgebit
kan leiden tot klachten als:
- Slecht kunnen kauwen.
- Hoofdpijn.
- Gehoorproblemen.
- Knappende kaakgewrichten.
- Tintelende lippen.
- Ontstoken mondhoeken.
- ‘Ingezakt’ gezicht.
- Ontstaan van wild vlees.
- Ontstaan van pijnlijke plekken.
- Aangezichtspijn.
Deze klachten ontstaan niet van
de één op andere dag, maar over
langere tijd, ze sluipen er als het
ware in. Wie een kunstgebit heeft
kan het beste eens in de twee jaar
op controle gaan bij een door de
Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) erkende tandprotheticus. Voor een kunstgebit op
implantaten (klikgebit) wordt eens

per jaar geadviseerd.
Tandprothetische praktijk Westhof
aan de Binnensingel 6 in Deventer,
is aangesloten bij de ONT. Hij is
een paramedisch specialist in het
aanmeten en zelfstandig vervaardigen van kunstgebitten en andere
gebitsprotheses.
Westhof regelt alles van A tot Z,
zonder dat daar een verwijzing
van bijvoorbeeld een tandarts
voor nodig is. Dit betekent dat de
tandprotheticus een eerstelijns
zorgverlener is. Tevens werkt hij
samen met kaakchirurgen.
Gemiddeld gaat een prothese 5 tot
8 jaar mee. In de tussentijd kan de
tandprotheticus door middel van
periodieke controle uw prothese in
de gaten houden en indien nodig
(kleine) correcties aanbrengen.
Informatie
Hebt u vragen over uw gebitsprothese? Neem dan contact op met
Tandprothetische praktijk Westhof.
Het telefoonnummer is 0570769120. Meer informatie, ook over
vergoedingen, treft u aan op:
www.tppwesthof.nl

Spijkerman-Haarle
het adres voor fiets en revalidatie!
HAARLE - Spijkerman Haarle
staat al sinds jaar en dag bekend als zeer goed adres waar
mensen uit een grote regio met
vertrouwen een fiets kopen, een
rollator of een scootmobiel, bijvoorbeeld. Eigenaar Jos te Riele
kan bogen op een sterk team
medewerkers waarvan iedereen
hoog gekwalificeerd is op eigen
terrein, zowel qua verkoop
als onderhoud en reparatie.
Eerlijkheid en betrouwbaarheid
hebben ze allemaal hoog in het
vaandel.
Dat maakt dat mensen graag terug
komen. Spijkerman levert fietsen
van degelijke merken en voor alle

doelgroepen. Ook e-bikes, natuurlijk! Mocht een gewenst model niet
voorradig zijn dan valt deze wellicht te bestellen. En voor degene
voor wie het niet (meer) mogelijk
is om te fietsen maar tóch graag
zoveel mogelijk zelfstandig op pad
wil heeft Spijkerman ruim keuze in
revalidatiemiddelen als rolstoelen,
scootmobielen en driewielfietsen.
Mocht het lopen wat moeilijker
worden dan kan een rollator een
perfecte ondersteunende functie
hebben en ook daarin heeft Spijkerman een goed aanbod.
Mocht u niet naar de winkel kunnen/willen komen dan kunt u ook
een kijkje nemen in de webshop!

BATHMEN - Prettig ouder worden, dat is het thema van deze speciale uitgave. Woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis houdt
zich hier dagelijks mee bezig. Het huis dat midden in Bathmen
staat heeft een duidelijke, heldere en eenvoudige filosofie: we
doen wat nodig is, wat past bij de bewoners en wat zinvol voor
hem of haar is. Het blijft niet bij deze woorden. Deze filosofie
brengt het deskundige team van medewerkers en enthousiaste
vrijwilligers dagelijks in de praktijk. Ze besteden veel aandacht
aan het welzijn van de bewoners. Ze zorgen dat zij zich echt thuis
voelen en zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn. Hoe doen ze dat?
Bewoner de heer De Boer vertelt het.
De heer De Boer woont al 8 jaar
in ’t Dijkhuis en vertelt aan de
stamtafel in de centrale hal van
het huis enthousiast over zijn
ervaringen. "Ik kwam hier wonen
omdat mijn vrouw intensieve zorg
nodig had. Ze leed aan dementie.

Mijn ervaring is dat de mensen
uit de zorg hun best doen snel te
komen als je ze nodig hebt. Dat
lukt natuurlijk niet altijd, maar
dat begrijp ik. Het meest onder
de indruk ben ik van de aandacht
en ondersteuning die ik kreeg

Vrijheid
"Ik heb hier heel veel vrijheid. Ik
mag zelfs mijn eigen visje bakken
als ik daar zin in heb. De kookclub
is helemaal fantastisch! Er is hier
genoeg te doen. Ik mag in het
voorjaar en de zomer de vissen in
de vijver van de binnentuin verzorgen. Dat doe ik graag. Er wordt
ook veel georganiseerd. Spelletjesavonden, muziek, voorstellingen en gezellige etentjes in de
Rotonde. Ik kom hier echt niets
tekort. Iedereen krijgt de ruimte
om activiteiten te doen die hij of
zij graag wil doen."
Zorgen voor elkaar
"Wat mij altijd weer opvalt, is dat
de mensen die hier wonen ook
voor elkaar zorgen. Als ze zien
dat het met iemand niet goed
gaat, geven ze meteen een signaal
aan de verzorging. Het is hier dus
niet alleen gezellig, maar er is
ook een liefdevolle sfeer onder de
bewoners."

Scootmobieltraining en theoriecursus 2019
BATHMEN - Op woensdag 17
april 2019 verzorgt de gemeente
Deventer, in samenwerking met
Veilig Verkeer Nederland, afd.
Deventer en Cultuurhuus een
scootmobielcursus.
De cursus bestaat uit:
1: 's ochtend van 10.00-12.00 uur
een theoriegedeelte over de geldende regels voor scootmobielrijders;
2. 's middags van 13.00-16.00 uur
een praktische oefening met de
eigen scootmobiel.
Opgave voor de dag is verplicht
en vol is vol! Aanmelden kan via
e-mail bij: infopunt@bathmen.
nl of telefonisch: 0570- 540839.
(Infopunt Bathmen.)
De dag vindt plaats in -en rond
Cultuurhuus Braakhekke.
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Like ons op facebook:
facebook.com/bathmensekrant
of volg ons op twitter:
@bathmensekrant
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Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Deventer, tel. 653000.
Lettele/Okkenbroek
Bathmen
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar.
* Vr 15 feb, 19.15 uur: Volleybal in sporthal De
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
Uutvlog: A.B.S. Dames 1 - SV Dynamo Apeldoorn
De Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
Dames 7.
Attent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
* Vr 15 feb, 21.15 uur: Volleybal in sporthal De
(buiten).
Uutvlog: A.B.S. Heren 1 - Voorwaarts Heren 2.
* Za 16 feb, 18.15 uur: Filmhuis Cinebat in Cultuur- AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
Riele.
huus Braakhekke: familiefilm Show Dogs.
* Za 16 feb, 20.30 uur: Filmhuis Cinebat in Cultuur- AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
huus Braakhekke: de prachtige dramafilm Phantom Colmschate
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
Thread.
16 en 17 februari
* Zo 17 feb, 12.30 uur: Handbal in sporthal De
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Uutvlog: ABS Dames 1 - Dalfsen 2.
* Wo 20 feb, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Duo Plai- Tandarts: Tandartspraktijk De Watersnip, Hunneperweg 2b, Deventer, tel. 628922.
sir in de Rotonde van 't Dijkhuis.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
* Zie ook: www.bathmen.nl
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen:
Colmschate
* Za 16 feb, 21.30 uur: De Deventer formatie Rock- ma t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.0016.00 uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de
topussy bij tHof.
Groteplein 18, 7451 DH Deventer.
* Zo 17 feb. 15.30 uur: Benefietconcert ten bate
van SOS Kinderdorpen. Hans Mol speelt Schumanns Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Album für die Jugend in het Titus Brandsma Huis, Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Titus Brandsmaplein 2.
tel. 653000.
* Wo 20 feb, 14.00-16.00 uur: Spelletjesmiddag
Laren/Harfsen/Almen
in Bibliotheek Colmschate met Speelotheek De
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnumSpeelakker.
mer: 0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.
Dijkerhoek
com
* Di 19 feb, 20.00 uur: Vrouwen van Nu afdeling
Dijkerhoek: maandelijkse bijeenkomst in het Bonte Huisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnummer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl
Paard
Harfsen
* Do 14 feb, 20.00 uur: Lezing Historische Vereniging De Elf Marken: Henk Hietbrink verzorgt in Ons
Gebouw een lezing over Joppe.
* Zo 17 feb, 14.00 uur: Uitvoering accordeonvereni- Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
ging VIOS Harfsen in de muziekzaal van Dorpshuus Bathmen
* Zo 17 feb, 10.00 uur: Ds. N. Boonstra uit DeHoeflo, Hulstweg 6
venter.
Laren
* Wo 20 feb, 14.00 uur: Gezellige middag voor alle Okkenbroek
Larense senioren in ontmoetingsruimte de Vonkert: * Zo 17 feb,10.00 uur: Kindernevendienst. Heilig
Avondmaal. Ds. Joop Mol uit Gaanderen.
Renske van Breukelen vertelt over het leven als
't Dijkhuis
stewardess bij de KLM.
* Za 16 feb, 18.30 uur: Weeksluiting. Mw. Hanneke
Overduin.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 15 feb, 09.00 uur: Eucharistieviering. H. Brummelhuis.
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- * Za 16 feb, 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Herenkoor. J. Verweij.
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
Protestantse Gem. Colmschate
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
* Zo 17 feb, 10.00 uur: Dienst met verstandelijk
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis gehandicapten. Ds. Henk Schuurman.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencen(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping trum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 17 feb, 10.15 uur: Eredienst.
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), H. Nicolaas Schalkhaar
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, * Zo 17 feb, 10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Brugkoor. G. Nijland.
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Gan4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege zenboomsweg 5
* Zo 17 feb, 10.30 uur: Eredienst.
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
*Protestantse Gem. Harfsen
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
* Zo 17 feb, 10.00 uur: Ds. H.E. van Boggelen uit
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, GroeHarfsen.
nestrook 1.
Protestantse Gem. Laren
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS
* Zo 17 feb, 10.00 uur: Heilig Avondmaal met kinsportkantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek
Bathmen, TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum deren. Ds. J.R. Jonk.
Protestantse Gem. Almen
Kinderopvang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring
* Zo 17 feb, 10.00 uur: Ds. H. Günther uit Deventer.
van Dorth), 's zomers bij Zwembad De Looërmark.
Protestantse Gem. Epse
16 en 17 februari
* Zo 17 feb, 10.00 uur: Ds. D. Bargerbos.
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. SpoedR.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnenummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411. ming Joppe
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder: * Za 18 feb, 19.00 uur: H. Mis. F. Zandbelt.
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Uw bijdrage redt levens!
Tandarts: Tandartspraktijk de Marke, Bretelerstraat
Maak uw bijdrage vandaag nog over op giro 103400
t.n.v. Veilig Verkeer Nederland o.v.v. gift.
16, Hengevelde, tel. 0547-333782.
Donateur worden of meer weten?
Bel (035) 524 88 00, mail info@vvn.nl of ga naar www.veiligverkeernederland.nl
16 en 17 februari
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Zie ook: www.carinova.nl
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Ooievaars in Gorssel
CVO te sterk voor ABS

gend sterker, maar we hebben
onze koppen niet laten hangen en
geknokt tot het einde. Het publiek
stand was 9-13 voor CVO.
BATHMEN - Afgelopen zondag
heeft volgens ons een mooie wedIn de tweede helft hoopte ABS
stond er voor het eerst in drie
weken weer een thuiswedstrijd hetzelfde spelbeeld te laten zien, strijd gezien. Zo kunnen we ons
met opgeheven hoofd focussen op
op het programma. Een belang- maar dit liep echter anders. CVO
rijke wedstrijd, want ABS moest benutte veel kansen en zo liep de de wedstrijd van volgende week".
CVO gaat door als koploper. ABS
stand uit. ABS probeerde nog bij
het opnemen tegen koploper
te blijven, maar schoot tekort wat staat momenteel op een vijfde
CVO.
In een goed gevulde sporthal ving betreft fysieke kracht, conditie en plek in het klassement. Volgende
de wedstrijd aan en liep de stand afronding. Eindstand 15-28 in het week moet ABS het opnemen
tegen de nummer 2 in de competivoordeel van CVO.
gelijkmatig op. Ondanks het feit
tie, Dalfsen 2. Zondag 17 februTijdens de nabespreking in de
dat ABS meerdere basisspeelsters
kleedkamer gaf iedereen feedback. ari om 12.30 uur in sporthal de
moest missen vanwege blessures,
Uutvlog.
Samengevat: "CVO was overtuibleven ze CVO goed bij. De rustbevolkt met een groeiend aantal
COLMSCHATE - In begin van de
ooievaars. Vanaf 2010 is het project
20e eeuw hadden we in Nederland nog 700 paar ooievaars. De in Gorssel afgebouwd en is de
verwachting dat de ooievaars zich
daarop volgende jaren liep het
van de SVB tweede in de categorie aantal sterk terug en in de 70zelfstandig in de natuur kunnen
mannen 50 +. Daarmee was hij
handhaven.
er jaren werd er nog maar één
niet de overall snelste van de SV
Op 19 februari houdt Henk Hietpaartje met twee jongen gesigBathmen, want Marco Schuurman, naleerd.
brink, voorzitter van vogelwerkweliswaar een stuk jonger, was acht In Zwitserland was er inmiddels
groep de IJsselstreek, een lezing
minuut sneller.
een project gestart om de ooievaars voor Groei & Bloei over de vele
Ook de jeugd nam met succes deel te steunen. Dat initiatief vond in
aspecten van dit boeiende en sucaan de run op zaterdag. Ondanks
cesvolle proces.
1981 navolging in het Ooievaarsde kou en sneeuw konden Adne en dorp in Gorssel. Vanaf dat moment Plaats: ‘t Hof van Colmschate,
Ian Huntink, Ilan van de Koppel
Holterweg 104. Aanvang, 20.00 uur
hebben vele jongen van ooievaars
en Sophie en Bart Diekerhof hun
het daglicht gezien en werden onze (na de ledenvergadering).
parcours vlekkeloos volbrengen al
Meer info: www.deventer.groei.nl
prachtige uiterwaarden opnieuw
vielen ze nog niet in de prijzen.
Met het voorjaar in zicht komt ook
Woensdag 20 februari
de bekende Schipbeeksurvivalrun
op 7 april dichterbij. Inwoners van
Bathmen zullen langs de SchipSpelletjesmiddag in Bibliotheek
beek hindernissen zien herrijzen
Colmschate met Speelotheek De Speelakker
en auto’s met aanhangers rijden
door het dorp met daarop allerlei
puzzels en constructiemateriaal.
COLMSCHATE - Kom gezellig satouwen, ladders en andere materia- men spelletjes spelen in BiblioJe kunt er met andere kinderen of
len. Waar de organisatie wat bouw theek Colmschate op woensdag
met je vader, moeder, opa, oma of
betreft gestaag en voorspoedig
20 februari (voorjaarsvakantie). oppas mee aan de slag. Ontdek zo
vordert, blijven de vrijwilligers voor
het aanbod van de Speelotheek.
de wedstrijddag wat achter. Wat
De spelletjesmiddag is van 14.00
Medewerkers van Speelotheek
zou het mooi zijn als u al dan niet De Speelakker nemen een stapel
tot 16.00 uur. Deelname is gratis.
GENDRINGEN - Een grote afvaar- windje. Soms zit het mee en soms
samen met iemand anders ruim
tegen.
Je hoeft je niet op te geven.
spelletjes en speelgoed mee zoals
diging van de Survival Vereni1200 deelnemers en inwoners van
ging Bathmen heeft het weekend Het wordt bijna normaal, maar
winnen went nooit zegt men, maar Bathmen een geweldige sportieve
van 2 en 3 februari met succes
dag kunt bezorgen door u op te gedeelgenomen aan de survivalrun ook nu werd Ruben Dinkelman
van Gendringen. In verband met eerste op de Korte Survivalrun; dit ven als vrijwilliger. U zult merken
hoe uw bijdrage gewaardeerd wordt
keer zelfs met bijna vijf minuten
de grote deelname en vele catevoorsprong op nummer twee. Als je want u krijgt honderden dankbare
gorieën wordt deze survivalrun
al twijfels hebt over de evolutiethe- en spontane reacties van de deelneverdeeld over twee wedstrijdorie dat de mens van de aap stamt, mers hoe vermoeid ze ook zijn en
dagen die wat weer betreft ook
dan wordt die twijfel weggenomen u wordt door de organisatie goed
twee gezichten had.
verzorgd en later op de wedstrijdals je Ruben gemakkelijk door
De deelnemers die op de zaterdag
dag uitgenodigd voor een warme
de hindernissen en touwen ziet
liepen, hadden het erg zwaar. Een
constante koude, natte sneeuw viel bewegen. Ruben is hard bezig met maaltijd bij restaurant Boode. Kunt
een grand slam in de survivalsport. u slechts een paar uur post staan
op hen neer uit een grijs wolkendan ook is de organisatie erg blij
dek waardoor de hindernissen glad Alle KSR-wedstrijden waar hij dit
met u. Hopelijk kunt u de organiseizoen aan mee deed, heeft hij
en koud waren. Gelukkig had de
satie helpen, waardoor Bathmen op
tot nu toe gewonnen, een grote
organisatie de waterhindernisde sportieve kaart van Nederland
prestatie.
sen uit voorzorg geschrapt, maar
Andere opvallende prestaties waren blijft staan.
desondanks moesten de zaterdagHet e-mailadres waar u zich kunt
er voor Roel de Ruiter en Bart
deelnemers zich van hun beste
Dinkelman op de KSR. Roel viel net opgeven is
'survivalkant' laten zien om de
vrijwilliger@schipbeeksurvival.nl
niet in de prijzen met een vierde
hindernissen te halen. Gelukkig
deden zich geen noemenswaardige plaats in de categorie 40+ en Bart
• Foto: Hangend aan een ladder
werd tweede bij de mannen 50+.
ongevallen voor. Tegenover de
doet Bart Diekerhof onder toesneeuw en kou op zaterdag was er Op de zondag liet Erwin Ruesziend oog van moeder Nanda
een zonnetje en lekker weer op de sink van zich horen. Op de Middel
HARFSEN - Op17 februari houdt zer, maar ook MacArthurpark. En
zijn laatste hindernis.
Survivalrun MSR werd de voorzitter
zondag, weliswaar met een stevig
wat dacht u van een nummer van
accordeonvereniging VIOS haar
de Beatles, uitgevoerd door het
jaarlijkse uitvoering. Dit conB-orkest.
cert wordt ingevuld met enkele
Iedere derde woensdag van de
concertstukken maar ook met de Het A-orkest staat sinds 2017
Deze middag komt Renske van
Gezellige middag
onder leiding van Wil Plas. Het Bmaand is er in de Vonkert een
nodige lichtere muziek.
Breukelen vertellen aan de hand
in de Vonkert
orkest staat al jaren onder leiding
gezellige middag voor ouderen.
van een powerpoint presentatie
van Stien Huurnink.
De leden van zowel het A als Bover het leven als stewardess bij de Tevens is de Vonkert vier ochtenLAREN - De Stichting Vrienden
orkest hebben hard gestudeerd om U wordt van harte uitgenodigd om
van Ruempol verzorgt op woens- KLM. Zij vertelt over het vliegleven den per week geopend voor een
dit concert bij te wonen op zondag
kopje koffie en een praatje of een
een mooi programma in elkaar te
en de veiligheid hiervan.
dag 20 februari om 14.00 uur
spelletje. Op maandag-, dinsdag-,
De toegang is gratis, alleen voor
zetten waarin muziek voor jong en 17 februari, aanvang 14.00 uur
een gezellige middag voor alle
in de muziekzaal van Dorpshuus
donderdag- en vrijdagmorgen is
oud wordt gespeeld.
de consumpties wordt een kleine
Larense senioren in ontmoeHoeflo, Hulstweg 6
iedereen welkom.
U kent ongetwijfeld de Kaiserwaltingsruimte de Vonkert in Laren. vergoeding gevraagd.

Mooie prestaties survivalrun Gendringen

Uitvoering accordeonvereniging
VIOS Harfsen
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