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Doe eens gek en maak een skiw!
BATHMEN - Op Hemelvaartsdag
donderdag 30 mei verzorgt de
Stichting Bathmen Promotie
in samenwerking met Boerendansgroep ‘Battumse Venne’ de
jaarlijkse fietstocht in en rond
Bathmen. Het is de elfde keer
dat de fietstocht wordt gehouden, daarom krijgt de fietstocht
als thema: 'Doe eens gek!'
Het is eveneens de elfde keer dat
er rond de fietstocht gebruik wordt
gemaakt van skiws. Een skiw is een
dialectwoord voor vogelverschrikker. Meer uitleg over de skiws
wordt elders in deze krant gegeven
door Alie van de Pothaar.
De fietstocht is ongeveer 20 km
lang en de mooie route loopt door
en rond Bathmen. Onderweg is er
theater en zijn er allerlei activiteiten. Meer informatie over de
fietstocht wordt in de komende
maanden gedeeld via de website
www.bathmen.nl, Facebook en
de Bathmense Krant. Aan het
eind van de fietstocht is er weer

Bingo

muziek, lekker eten en drinken
op het plein voor Cultuurhuus
Braakhekke.
De organisatie roept alle Bathme-

naren op om skiws te maken en
om hier de straat mee te versieren.
Maak er een buurtfeest van en
maak samen skiws. Een onafhan-

kelijke commissie zal de skiws
beoordelen en de mooiste straat
kiezen. Dus doe mee en doe eens
gek en maak een skiw!

Bathmen content met aangekondigde maatregelen

Drukbezochte inloopavond
geluidswerende maatregelen Bathmen
de kennis van de BVB. De BVB liet
weten dat men erg blij is met het
behaalde resultaat.
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Emté Mensink helpt nog één keer
de Voedselbank Deventer
BATHMEN - Hoe gaan de geluidsmaatregelen bij Bathmen er uit
zien? Op die vraag werd op donderdag 14 februari antwoord gegeven door de gemeente Deventer, de provincie en Rijkswaterstaat. De avond startte met een
toelichting en daarna konden de
bezoekers vragen stellen bij de
informatiepanelen.
De aangekondigde maatregelen
zorgde voor veel blije gezichten

in de zaal. De combinatie van innovatieve geluidsschermen en extra
hoge aarden wallen moeten ervoor
zorgen dat de overlast voor een
groot deel wordt ingeperkt. Voor
al deze maatregelen wordt er extra
geld ter beschikking gesteld.
Dit extra geld is er mede gekomen
door de niet aflatende inzet van de
BVB (Belangen Vereniging Bathmen). Zowel de gemeente, Provincie
als Rijkswaterstaat gaven aan dat
ze erg onder de indruk waren van
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DEVENTER - Nu Emté Mensink in
de komende weken omgebouwd
wordt naar Jumbo heeft dat voor
de Voedselbank Deventer nog
weer een meevallertje opgeleverd.
Nadat zaterdagmorgen de klanten
nog met 50% korting boodschappen konden doen tot 13.00 uur
gingen de winkeldeuren dicht.
Daarna zijn met behulp van de
mensen van de Voedselbank en de
diaconie van PG Bathmen-Okkenbroek de laatste artikelen uit de

schappen gehaald t.b.v. Voedselbank Deventer. Twee auto’s en een
grote aanhanger vol is er door Emté
Mensink gedoneerd aan de Voedselbank De Voedselbank Deventer
en de Diaconie van PG BathmenOkkenbroek zijn Emté Mensink
hiervoor erg dankbaar.
"Met deze donatie kan een heel
aantal mensen geholpen worden in
de komende weken. Ook namens
deze mensen veel dank en succes
in de nieuwe Jumbo winkel", aldus
een woordvoerder van de Voedselbank Deventer.

Zoaterdagmänn’n, vrog noar de
Emtee. Vuur de allerleste keer. De
winkel geet dichte en umdet ze
geerne alles kwiet wollen, mocht
Battem winkelen vuur de helfte
van de pries. Det was neet tegen
dovemansoren gezegd. Speciaal
vuur miene geliefde dikke ribben
gung ik met. Sjonge jonge wat een
drokte. Ie konnen de auto helemoal neet meer kwiet. Parkeren
langs de weg ging nog net. En
dan op den draf, met honderden
anderen op noar de winkel.
Het grote gros leup meteen noar
de vleiswaren. De teleurstelling
was groot. Gen dikke ribben. Wat
zeg ik, helemoal gen vleis meer.
Gek is det toch. Alle mensen
hadden kennelijk hetzelfde idee
gehad. De wille was ter snel of.
Met een paar dikke keersen leepe
wie trugge noar de kassa. In lange
riegen stonden ze tut achterin in
de winkel te wachten. Gelukkig,
onze riege splitsten zich in tweien
en zo kwammen wie noar drei
kwatteer weer buuten. Twee en een
halve wekke gen bosschoppen meer
doon in Battum. Gelukkig kregen
wie allemoale een kortingsbon van
de Jumbo um de kommende tied
deur te kommen. De teleurstelling
bleef, in plaats van met dikke
ribben gingen wie met de drei
dikke keersen op huus an, um het
toch nog mar een betje romantisch
te hebben. Met het noar huus goan
was de drokte neet minder. Alle
verkeer stund vaste. Langs beide
kanten van de weg was ter geparkeerd. Ne grote vrachtwagen en de
busse stonden veuran in de file en
blokkeerden onzen weg noar huus.
Gelukkig wisten wie de weg met ne
rondgang duur Battem trugge te
vinden. De Emtee lig achter ons.
Bedankt mensen, veur alle service
en vriendelijkheid. Noe met mekaa
twei wekke wachten en dan is het
wier Bingo bie de Jumbo. Dan zal
alles der vaste wal weer liggen.
Keerske der bie, lekker etten. Alle
dagen het Valentijns geveul.
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Speciale aanbieding

nieuw

De mooiste keuken
of badkamer begint
bij Aart van de Pol

keukens in
BATHMEN!

Licor 43

Ketel 1
Matuur

Absulut
Vodka

0.7 liter
€ 14,99

1.0 liter
€ 14,99

0.7 liter
€ 12,99

Havana
Club
3 Años
0.7 liter
€ 12,99
Jägermeister

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

VACATURE

1.0 liter
€ 17,50

Heineken
24x30 cl.
€ 10,excl. statiegeld

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

I

MY JOB

+HEMLMJURWHDIILQLWHLWPHWWHFKQLHNHQEHQMHRS]RHN
QDDUHHQEDDQPHWGRRUJURHLPRJHOLMNKHGHQ"

$VVHPEODJHPRQWHXUPY

2SHUDWRU

$OVDVVHPEODJHPRQWHXUEHVWDDQMRXZZHUN]DDP
KHGHQXLWKHWDVVHPEOHUHQYDQPDFKLQHVYROJHQV
EHSDDOGHVSHFLILFDWLHVHQZHUNLQVWUXFWLHV+LHUELM
YRHUMHPHWQDPHPHFKDQLVFKHEHZHUNLQJHQHQ
DVVHPEODJHZHUN]DDPKHGHQXLW9HUGHUKHEMH
DIILQLWHLWPHWKHWXLWYRHUHQYDQHOHNWURZHUN]DDPKH
GHQ'LWDOOHVJHEHXUWLQHHQRPJHYLQJZDDULQ
YROJHQVKHW/HDQ0DQXIDFWXULQJV\VWHHPZRUGW
JHZHUNW'LWKRXGWLQGDWGHZHUN]DDPKHGHQELQQHQ
HHQEHSDDOGHWDNWWLMGYHUULFKWPRHWHQZRUGHQ,Q
GH]HIXQFWLHLVHUWHYHQVGHUXLPWHRPMHYHUGHUWH
RQWZLNNHOHQZDDUGRRUMHRSHQLJPRPHQWDOOURXQG
LQ]HWEDDUEHQW

$OVRSHUDWRUJDMHLQHHUVWHLQVWDQWLHHHQFROOHJD
RSHUDWRUDVVLVWHUHQELM]LMQZHUN]DDPKHGHQ
+LHUGRRUOHHUMHGHPDFKLQHVHQZHUNSURFHVVHQ
NHQQHQHQNXQMHQDYHUORRSYDQWLMGVWHHGVPHHU
ZHUN]DDPKHGHQ]HOIVWDQGLJRSSDNNHQ,QGLHQMH
GH]HZHUN]DDPKHGHQJRHGHQ]HOIVWDQGLJXLWYRHUW
]LMQHUPRJHOLMNKHGHQRPGLYHUVHRSOHLGLQJHQHQ
FXUVXVVHQWHYROJHQZDDUGRRUMHLQWHUQGRRUNXQW
JURHLHQ

%HQMLMJUDDJLQEHZHJLQJHQIXQFWLRQHHUMHKHW
EHVWHELMNRXGHWHPSHUDWXUHQ"

/RJLVWLHNDGPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHU

Voordelen van jaarlijks cv-ketel onderhoud:
Uw veiligheid waarborgen - Langere levensduur van uw toestel
Voorkom hoge reparatiekosten - Meer wooncomfort

5HJHOMLMJUDDJGHDGPLQLVWUDWLHYH]DNHQURQGRPKHW
RUGHUSURFHVPDDUVWDSMHQHW]RJUDDJHYHQRSGH
KHIWUXFN"

$OVDGPLQLVWUDWLHIORJLVWLHNPHGHZHUNHUEHQMLM
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHDGPLQLVWUDWLHYHDIZLNNHOLQJ
YRRUKHWWRWDOHRUGHUSURFHV-HERHNWLQNRRSRUGHUV
9RRURQ]HRSGUDFKWJHYHU]LMQZLMRS]RHNQDDUHHQ LQ]RUJWHUYRRUGDWGHEHVWHOOLQJHQLQJHYRHUG
ZRUGHQGHYRRUUDDGRSRUGHLVHQOHYHULQJHQRSGH
RUGHUSLFNHUGLHQDXZNHXULJWHZHUNJDDW-HEHQW
MXLVWHSOHNLQKHWPDJD]LMQZRUGHQJH]HW-RX
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWMXLVWYHU]DPHOHQYDQGH
DGPLQLVWUDWLHYHWDNHQRSNDQWRRUZRUGHQDIJHZLV
SURGXFWHQHQKHWJHUHHGNODDUPDNHQYDQGH
VHOGPHWZDWI\VLHNHDUEHLGLQKHWPDJD]LMQ2RN
RUGHUV'DDUQDDVW]RUJMHHUYRRUGDWGHRUGHUVRS
GHMXLVWHSOHNRSZHUNYORHUZHJZRUGHQJH]HW]RGDW GUDDLMLMMHKDQGQLHWYRRURPHQVWDSW]RQGHU
SUREOHHPRSGHKHIWUXFNRPWHKHOSHQPHWKHW
]HPHWGHMXLVWHYUDFKWZDJHQPHHJDDQ-HYRHUW
ORVVHQYDQGHYUDFKWZDJHQ
KHWZHUNXLWPHWHHQKDQGVFDQQHU

2UGHUSLFNHUPY

:LOMLMDOVOHHUOLQJPRQWHXUDDQGHVODJJDDQELMHHQ
EHGULMIGDWDFWLHILVLQKHWSHUVRQHQYHUYRHUGRRUKHHO
1HGHUODQG"
%HQMLMHUYDQRYHUWXLJGGDWMLMGHNDQGLGDDWEHQW
YRRURQ]HRSGUDFKWJHYHUV"

/HHUOLQJPRQWHXUHOHNWURQLVFK

$OVOHHUOLQJPRQWHXUHOHNWURQLVFKEHQMHEH]LJPHW
KHWXLWYRHUHQYDQLQVSHFWLHV1DDVWKHWXLWYRHUHQ
YDQLQVSHFWLHVJDMHRRNRQGHU]RHNGRHQELM
VWRULQJHQHQGHIHFWHQ7HQVORWWHJDMHLQRYHUOHJPHW
HHQPHQWRUPRQWHXURYHUKHWKHUVWHOOHQYDQ
VSRRUPDWHULDDO

Floryn
jonge
jenever
1.0 liter
€ 12,50

SLIJTERIJ ’T BOCKJE BATHMEN - BRINK 2 – BATHMEN
T. 0570-541278 - E. INFO@BOCKJE.NL - I. WWW.BOCKJE.NL

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

+HEMLMDIILQLWHLWPHWHOHNWURWHFKQLHNHQEHQMLMHHQ
XLWVWHNHQGHPRQWHXU"

Deze
aanbiedingen
zijn geldig tot en
met 23 februari
2019.

6WXXUMH&9PHW
RQGHUERXZLQJQDDU
LQIR#PDWFKXQO
RIEHORQVRS


Wanneer is uw cv-ketel nog gecontroleerd?
Naar uw idee doet uw cv-ketel het nog best, maar wanneer is deze voor het laatst nagekeken?
De kans op storingen, defecten of onveilige situaties neemt anders aanzienlijk toe. U voorkomt
hoge reparatiekosten, onveilige situaties en stookt zuiniger door geregeld onderhoud!
De ervaren monteurs van Installatiebedrijf Eefting Epse B.V. kijken uw cv-ketel geheel
na. Door jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoud blijft uw installatie langer in een goede staat
en zullen onderdelen langer meegaan. Kleine problemen worden tijdig opgelost, voordat deze meer schade aan uw installatie veroorzaken. Hierdoor bespaart u dure vervangingen en bent u zeker van veilige werking. Met ons onderhoudscontract (een vast laag
bedrag per maand) bespaart u tevens op voorrijkosten en arbeidsloon, dat u zou moeten
betalen als u een monteur laat komen bij een storing. Bel, wij laten u niet in de kou staan!

Lochemseweg 26 • 7214 RK Epse • T 0575 - 492 958
info@eefting-epse.nl • www.eefting-epse.nl
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Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek: Compassie
BATHMEN-OKKENBROEK - Valentijnsdag (14
februari) ligt al bijna een week achter ons. Men
zegt dat deze dag vernoemd is naar Sint Valentinus, een Roomse priester die veel goede werken
deed en geliefden aanmoedigde om in het openbaar van hun liefde te getuigen.
In het najaar vieren we Sint Maarten (11 november),
waarschijnlijk vernoemd naar de heilige Martinus
van Tours, een Romeinse soldaat die z’n mantel
deelde met de armen.
En op 5 december is de beurt aan Sint Nicolaas
(beter bekend als Sinterklaas), bisschop van Myra en
beschermheilige van kinderen.
Wat bij al deze feesten opvalt, is dat het z’n oorsprong in de religie vindt en dat de heiligen werken

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

van barmhartigheid doen. Heel Bijbels en interreligieus bovendien.
In alle wereldgodsdiensten ligt de nadruk op het
eren van God en het doen van goede werken: ‘Gij
zult de Here uw God liefhebben en de naaste als
uzelf’!
Dan wordt het lichter op deze aarde, vrediger en
lieflijker. Dat maakt je tot een gelukkig mens, zegt
Jezus. En wie wil dat nu niet?
De heiligen van hierboven gaven ons het goede voorbeeld en worden nog steeds ‘gevierd’.
In de kerk en daarbuiten proberen we dat ook: ‘omzien naar elkaar’ dat is ‘compassie’.
Doet u met ons mee? Weet u wel:kom, in de kerk
maar vooral ook in het leven van alledag!

enjoyboode

www.boode.nl

!
enjoy

0570-542600

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

'Een Nieuw Geluid', thema van benefietdiner
voor restauratie orgel Dorpskerk
BATHMEN - Het diner op 8 maart
in de Dorpskerk te Bathmen
belooft heerlijk en gezellig te
worden! En het loopt storm met
de aanmeldingen! Dankzij Bathmense sponsoren en vele vrijwilligers zullen de gasten kunnen
genieten van heerlijke gerechten
en prachtige muziek.

orgelrestauratie. Die restauratie
is al klaar en heel goed geslaagd!
Maar… de rekening moet nog wel
voldaan worden! Dus daarom gaan
de acties door!
Het ziet er nu al naar uit dat
het diner een succes zal worden.
Dankzij de gasten, maar ook door
de geweldige medewerking van
onmisbare sponsors: Bielderman
Een welkom met een feestelijk glas, Catering, ’t Bockje Bathmen, Boode
in Bathmen, Bronsvoord Woningindaarna amuse, tussengerecht en
hoofdgerecht. Tenslotte dessert en richting, Emté/Jumbo Johan Mensink, Flora-Inn Bloemisten, Slagerij
koffie met bonbons na. Het wordt
Linker en de actieve hulp van de
genieten, een avond lang!
werkgroep 'Samen Eten'.
Natuurlijk bespeelt vaste orgaEr hebben zich al meer dan 70 gasnist Ingeborg van Dokkum het
ten aangemeld. Er zijn maximaal
magnifiek gerestaureerde kerkor100 plaatsen beschikbaar, dus is er
gel en Bathmense solisten laten
nu nog ruimte voor aanmeldingen.
zich muzikaal horen. Alles om de
gasten een mooie avond te bieden Hebt u zich nog niet ingeschreven
en wilt u culinair en muzikaal
en natuurlijk om alsnog een flink
genieten en bovendien het restaubedrag bijeen te brengen voor de

ratiefonds steunen, bel dan Ciska
Soen (658064), Elsbeth Wubbe
(541041) of Joop Blaauw (542670).
Maar bel wel snel, want helaas: vol
is vol.
De Stichting Vrienden van het
Monument Dorpskerk nodigt u
van harte uit! De Dorpskerk is in
Bathmen een eeuwenoud en zo belangrijk monument, waarin dan het
kerkorgel op zichzelf een belangrijke plaats inneemt dat het in stand
houden van deze monumenten van
groot belang is.
In mei en juni staan Bathmen nog
prachtige muzikale activiteiten te
wachten. U kunt nog meer nieuws
verwachten de komende tijd!
• Foto: Ingeborg van DokkumPrins. (Foto: Dik van Dijk.)

Verkeersvoorlichting in Cultuurhuus Braakhekke
BATHMEN - De gemeente Deventer verzorgt in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland,
afd. Deventer en Cultuurhuus Braakhekke een
theoriemiddag 'Opfriscursus Rijbewijs' die twee
keer gehouden zal worden op woensdag 17 april
2019 van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot
21.30 uur in het Cultuurhuus.

stekens. Deze voorlichtingsmiddag is bedoeld voor
personen die geruime tijd in het bezit zijn van een
rijbewijs en hun verkeerskennis willen updaten. Na
afloop wordt aan de deelnemers een boekje 'Vernieuwde Verkeersborden en verkeersregels' uitgereikt.
Deelname is gratis, maar opgave is verplicht. (Vol
is vol!) Opgeven kan via e-mail naar infopunt@
Tijdens deze presentatie zullen de nieuwe verkeers- bathmen of telefonisch: 0570-540839 (op maandag
regels aan de orde komen, zoals strepen op de weg, t/m vrijdag 10.00-16.00 uur en op zaterdag van
nieuwe verkeersborden, rotondes en nieuwe verkeer- 10.00-13.00 uur.)

Bingomiddag
in Laren
LAREN - Stichting Vrienden
van Ruempol verzorgt op
donderdag 28 februari een
bingomiddag in het Klokhuus van het Ruempol, 't
Have 11.
U bent van harte welkom op
deze gezellige middag met
leuke prijsjes.

Ieder
einde is
ook een
begin.

Aanvang 14.30 uur; de kosten
zijn € 3,50 p.p. inclusief koffie
of thee.

Uitvaartcentrum
Vredehof
Bel (0570) 54 27 63 of
kijk op www.vredehof.nl

De volgende bingomiddag is 28
maart 2019.

Vredehof.
In dienst van het leven.

Rita Bos-Bronsvoort
en Henk Stoevenbelt
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Kun jij
reanimeren?

Uw belastingaangifte in vertrouwde handen

BREDE DIENSTVERLENING:
VOOR MKB, AGRI EN ZORG
OPRECHTE INTERESSE
KORTE LIJNEN
PRO-ACTIEF
NUCHTER


Dorpsstraat 18-20 | 7437 AJ Bathmen | T (0570) 55 15 18 | I www.valans.nl

Belastingspreekuur

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

Ondernemer of particulier? Wij helpen u graag
op weg met uw aangifte inkomstenbelasting
en uw administratieve en fiscale vragen.
Profiteer van onze uitgebreide kennis! Loop
binnen op ons belastingspreekuur.
Maandag 4, 11, 18, 25 maart - Twello
Dinsdag 5, 12, 19, 26 maart - Hengelo gld.
van 18:00 - 20:00 uur

STOP
ARMOEDE IN
NEDERLAND
Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

Molenveld 3, Twello (0571 27 26 43)
Hengelosestraat 28, Keijenborg (0575 46 13 91)
www.boschland.nl
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Jaarlijkse belastingaangifte
BATHMEN - U kunt er gewoonweg
niet omheen: uw jaarlijkse belastingaangifte. Is dit een jaarlijks
terugkerende ergernis of wilt u
voorkomen dat u kostbare fouten maakt bij het invullen van
uw aangifte? Op het gebied van
inkomstenbelasting vallen voor
u mogelijk aanzienlijke voordelen te behalen. Dat laat u toch
niet liggen? Laat uw belastingaangifte verzorgen door VALANS.
Dan bent u verzekerd van een
tijdige en correcte aangifte en
profiteert u van optimale fiscale
voordelen.
Dit kantoor helpt particulieren
graag met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en andere
belastingzaken om een zo gunstig
mogelijke belastingteruggave te
realiseren.

idee is om u een zo gunstig mogelijke fiscale positie te verschaffen,
zodat u optimaal fiscaal voordeel
geniet - ook met het oog op de
lange termijn. VALANS kijkt graag
verder dan uw aangifte. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe ze
uw winst in fiscaal opzicht kunnen
optimaliseren door onder andere te
kijken naar uw investeringsruimte
en investeringssubsidies. Of door
te onderzoeken of de ooit gekozen
rechtsvorm nog steeds het beste
bij uw onderneming past. Ook op
het complexe gebied van omzetbelasting (btw) adviseert men u
graag. U ziet: wat betreft fiscale
advisering staat VALANS voor een
adequate multidisciplinaire aanpak.

Kwaliteit en vertrouwen
VALANS Accountancy BV is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Belangrijk voor u om te
Ondernemers
Voor ondernemers bestaat de fiscale weten, want uw belastingaangifte
is immers een vertrouwenskwesdienstverlening naast het verzorgen van uw verschillende aangiften tie. De adviseurs zijn verplicht
uit uitgebreid belastingadvies. Het hun fiscale kennis up to date te

houden. Zij bieden u zo een kwaliteitsgarantie die u verzekert van
een kwalitatieve, correct ingevulde
belastingaangifte.
Gemak
Wanneer u kiest voor VALANS,
wordt u voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd op het kantoor
aan de Dorpsstraat 18-20. Tijdens
dit gesprek zal één van de adviseurs amen met u uw fiscale gegevens doornemen en de werkwijze
verder toelichten. Hierdoor kan
men zich een goed beeld vormen
van uw situatie. Vervolgens wordt
de aangifte voor u uitgewerkt. Tevens beoordeelt men of u bepaalde
zaken fiscaal gunstiger kunt aanpakken. Indien gewenst ontvangt u
vooraf een Checklist. Lekker makkelijk, u weet dan wat er gevraagd
wordt. Van de aangifte ontvangt u
een uitgebreid rapport. Wanneer
u akkoord gaat met de aangifte
zal VALANS de verzending naar de
belastingdienst uitvoeren. U hoeft
dus zelf niets meer te doen.

Skiws
Er was een oud boerenafweermiddel om het ontkiemende
gewas te beschermen. Om kraaien en andere rondvliegende
'vretters' van het land te weren.
Mijn vader haalde elk voorjaar de 'skiw' van de hooizolder:
een vreemd houterig figuur in een oude jas, een roestige
emmer als hoofd en daar op een hoed. De flodderige gedaante moest de vogels verschrikkelijk laten schrikken.
Ik weet niet of zo'n 'skiw' altijd mannelijk was. Wat ik wel
weet is, dat een vrouw, die er onaantrekkelijk uitzag, vroeger wel eens een 'skiw' werd genoemd.
De skiws! Ze komen weer naar het dorp en buitengebied van
Bathmen.
Er gaan gekke en komische vogelverschrikkers verschijnen.
Val tijdens de fietstocht niet van schrik van de fiets!

$OLHYDQGH3RWKDDU

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

Toneelgroep PJB speelt Anne Frank & Me

QR-code op Molen De Leeuw
OUDE MOLEN - De Stichting Overijsselse Molen (Som), waarbij alle molens in Overijssel zijn aangesloten, heeft het initiatief genomen om per molen een plaatje met QR-code ter beschikking te stellen. Door de code te scannen krijgt de gebruiker meer informatie over de betreffende molen.
Zaterdag 16 februari is het plaatje door Ruud Roose(midden), de vertegenwoordiger van de Som, ook
aangebracht bij Windkorenmolen de Leeuw onder het toeziend oog van bestuurder Jan van Ark (rechts) en
molenaar Tonnie Moes (links).

Trio C tot de Derde met Klez-X!

BATHMEN - Op 24 februari ontvangt de Muziekkring Bathmen
Trio C tot de Derde (Coos Lettink
(accordeon); Carel den Hertog
(viool) en Caspar Terra (klarinet). Het Trio speelt Klezmer
in de puurste zin des woords:

jazz en de klassieke muziek. In
de voetsporen van componisten
als Béla Bartók en Zoltán Kodály
reist het trio regelmatig richting
Oost-Europa op zoek naar nieuwe
muziek. Muziek die in hun programma Klez-X! verwerkt wordt tot
‘nieuwe klassiekers’, afgewisseld
met eigenzinnige vertolkingen van
‘oude klassiekers’ van genoemde
grootmeesters en classics uit het
onuitputtelijke Balkan- en Klezmerrepertoire. Steeds vanuit het
streven: geen imitatie, maar integratie van alle muzikale invloeden
die op hun pad komen. Geniet,
joodse feestmuziek! Maar ook in dans en droom met Trio C tot de
de breedste zin des woords: een Derde…
stijl die voortdurend in ontwik- Concert: 24 februari 2019. Aanvang: 15.00 uur. Dorpskerk Bathkeling is.
Én die veel ruimte biedt voor muzi- men. Toegang € 15,00. Donateurs
kale uitstapjes naar aangrenzende € 10,00. Jongeren tot 18 jaar gratis
toegang.
genres als de Balkan en gipsy, de

BATHMEN - De toneelclub van de
Plattelands Jongeren Bathmen
(PJB) speelt op vrijdag 8 en
zaterdag 9 maart het bijzondere
toneelstuk ‘Anne Frank and Me'.
De avondvoorstellingen beginnen
om 20.00 uur, locatie Cultuurhuus Braakhekke.
Elk jaar probeert de toneelgroep
een origineel stuk te brengen
in een verrassend decor. Veelal
voorzien van de nodige lol; je bent
immers jong. Dit jaar is toch voor
een iets andere route gekozen. De
PJB viert dit jaar haar honderdjarig
bestaan. In combinatie met het
feit dat Leny Polak (de Bathmense
die Auschwitz overleefde) 100 jaar
geleden werd geboren, heeft de

toneelgroep op het spoor gezet een
stuk te zoeken èn te vinden dat
passend is bij deze gelegenheid:
Anne Frank and Me.
Het stuk begint op een hedendaagse Amerikaanse highschool, maar
‘verplaatst’ zich naar de Tweede
Wereldoorlog in Europa. Een bijzonder stuk voor een bijzondere
gelegenheid.
Het feit dat de jongeren dit stuk
hebben gekozen, toont ook dat
zij naast het maken van plezier,
oog hebben voor de ellende in de
wereld, toen en nu.
Kom kijken!
Anne Frank & Me door het PJB
toneel, Cultuurhuus Braakhekke, 8
en 9 maart, aanvang 20.00 uur.
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VIER ZWITSERSE REALISTEN UIT DE JAREN ’20 EN ’30

in de winkel te Lettele
of op www.holvo.nl

HOUT
vanaf

/

BETON

€ 73,00

SCHUTTING

per meter geplaatst

21 planks scherm en gladde betonpalen
Kijk voor de voorwaarden op de site

*Korting geldt niet voor schuttingen, poorten en actieproducten

Betonpoer

De grootste voorraad tuin-

Grijs of antraciet
en Douglas hout in Twente!
15x15x50 cm (Taps)
incl. verstelbare plaat!
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€ 23,95

(incl. BTW, ACTIEPRIJS)

Douglas/Lariks
Zweeds rabat
zwart (18 cm)

vanaf

20.01 – 12.05.2019

€ 3,35/m1

(incl. BTW, excl. korting)

PAK DE HOOGSTE KORTING

Koop samen met vrienden, buren en familie!

Douglas/Lariks
Zweeds rabat
blank (18 cm)

vanaf

€ 2,62/m1

(incl. BTW, excl. korting)
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Klavermaten 14 - 7472 DD Goor - Tel: 06-42 10 83 06 - BGG: 06-53 24 87 84
info@houthandelrtt.nl - www.houthandelrtt.nl - Bekijk ook onze online Houtshop!

Statiegeldacties voor LouKa
LAREN / GORSSEL - Jongerenproject
LouKA houdt statiegeldacties in Laren
en Gorssel! Het doel van deze acties is
om geld in te zamelen voor een vrijwilligersreis naar Sri Lanka, die aankomende
zomer gemaakt wordt.
LouKa bestaat uit een groep meiden uit de
regio die vrijwilligerswerk zullen gaan doen
in Mannar, o.a. bij een kleuterschool en
Moeder Theresahuis. Daarnaast hopen zij
ter plekke goederen en hulpmiddelen aan te
kunnen schaffen om de lokale bevolking te
ondersteunen. Het unieke van dit project is
dat zij alles zelf organiseren. Om geld in te
zamelen houden zij diverse acties, waaronder het inzamelen van statiegeldbonnen.

Bij Plus Beuzel in Laren kunt u al enige tijd
uw statiegeldbon doneren voor LouKa. Wanneer u lege flessen inlevert bij de automaat,
kunt u aangeven dat u wilt doneren voor
het goede doel. Naast de flessenautomaat
staat een inzamelingsdoos van LouKa waar u
uw bon in kunt stoppen. De waarde van de
bonnen komt dan ten goede aan dit project.
Vanaf 1 maart kunt u ook statiegeldbonnen
aan LouKa doneren bij Jumbo Brinkman in
Gorssel. De meiden zijn erg blij met de steun
van beide supermarkten!
Meer weten over dit project of hoe u de
meiden verder kunt steunen?
https://loukainactie.webnode.nl
https://m.facebook.com/LouKAInactie
Loukainactie.pr@gmail.com

Kom ook lasergamen in Hoeflo
HARFSEN - Zin in avontuur, actie en
sensatie maar wil je eens iets anders dan
karten, paintball of zwemmen? Dan is
Lasergamen iets voor jou. Op vrijdag 1
maart is er voor de jeugd de mogelijkheid om te lasergamen in de sportzaal
van Dorpshuus Hoeflo te Harfsen. ’s
Avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur zal
de sportzaal omgetoverd worden tot een
lasergamefestijn.
Je kunt je individueel opgeven of in teams
van zes tegen zes. Leuk dus om je als bijv.
voetbalteam, volleybalteam, de buurkinderen, familie of vriendjes op te geven. Ga
de strijd aan met de andere teams! Maak
je eigen avontuur in de fantasiewereld van
Hoeflo! Speel je eigen Lasergame avontuur, maak je eigen strategie, een zaal vol
bijzondere obstakels en maximaal 12 spelers

per sessie.
Het lasergamen is mogelijk vanaf 6 jaar!
Opgeven kan door een mail te sturen naar
info@hoeflo.nl Graag je leeftijd opgeven.
Je speelt 2 x 10 minuten voor maar € 5,00.
Voor, tijdens en na het Lasergamen is het
café in Hoeflo geopend om gezellig samen te
zijn en of wat te drinken.
Zie ook www.hoeflo.nl
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Marjolijn van Kooten laat in cabaret haar
depressies uit verleden zien

Door Evert van de Weg.
BATHMEN - Nog niet zo heel lang
geleden praatten mensen niet
over hun depressies. Mensen
die zoiets hadden schaamden
zich er vaak voor en hielden het
maar zo veel mogelijk voor zich
of deelden het in een zo klein
mogelijk kringetje. In de laatste
10 jaar is dit taboe voor een deel
opgeheven. De ’normale’ wereld
begon dit soort mensen voorzichtig een podium te geven. TV-programma’s als die van psychiater
Bram Bakker, die zelf ook zo nu
en dan met depressies kampte
en artiesten zoals Mike Boddé
en Jochem Myer die over hun

dams Kleinkunst Festival. Enkele
seizoenen toerde ze met diezelfde
psychiater Bram Bakker langs
Nederlandse theaters met hun
voorstelling ’Geen paniek’. Tegenwoordig doet ze het in haar eentje
met de solovoorstelling ’Ik zie de
bui al hangen’ en daarmee komt
ze op 22 februari naar Cultuurhuus
Braakhekke in Bathmen.
Ze heeft zelf haar angsten nu
onder controle en wil anderen ook
hoop geven. ‘’Ik wil andere mensen
die depressies en angstklachten
hebben laten zien dat er ook voor
hen hoop is’’, zegt Marjolijn van
Kooten. In de voorstelling vertelt
ze met de nodige zelfspot over haar
depressies van het verleden, ook
de angst voor een terugval en haar
hoop nu een leven zonder angsten
te mogen hebben. Ze vertelt ook
over de groepstherapie die ze heeft
gehad, de lol die ze daarin soms
angsten en depressies openlijk
hadden en de heel aparte types
op het toneel gingen praten en
er nogal eens zwartgallige grap- die ze daarbij tegenkwam. ‘’Ik kan
pen mee gingen maken, maakten je wel zeggen dat er ook aan veel
therapeuten een steekje los zit ,
veel psychische klachten behoor’’, zegt ze veelbetekenend. Ze
spreekbaar.
zingt in de voorstelling ontroeZo is ook Marjolijn van Kooten, die rende liedjes rondom het centrale
thema van haar leven als depreszichzelf als depressieve angstsieve angsthaas. Marjolijn trekt
haas en zwartkijker bestempelt,
met haar voorstelling volle zalen in
met haar depressieve buien naar
het land en ook de toeschouwers
buiten gekomen. Jarenlang leed
in Bathmen kunnen op een mooie
ze aan een zware angststoornis
en depressies. Tot dat ze ontdekte avond met de nodige zwarte humor
rekenen.
dat er in cabaretvorm over praten
Verdere informatie:
en er mee spelen haar hielp over
www.cultuurhuusbraakhekke.nl
dit alles heen te komen. Ze begon
een theateropleiding en in 2010
won ze zelfs zilver bij het Amster- (Foto: Jaap Reedijk.)

De belevenissen breiden zich uit
"Mevrouw ten H., wat voor een geluid maakt dit
dier?" Mevrouw imiteert een koe en lacht vervolgens hartelijk. Enkele bewoners vallen haar bij.
Alsof ik een gezellige stal kom binnen lopen.
Vanavond staat de Belevenistafel in de huiskamer.
Een prachtig groot interactief scherm, dat zowel
rechtop als plat gedraaid kan worden. Op deze
manier kunnen er meerdere bewoners tegelijk actief
mee bezig zijn. Een heel mooi apparaat.
Vanavond tikt een van de verzorgenden het scherm
elke keer aan waarna er weer andere mogelijkheden
te zien zijn. En zo rollen we van de dierenplaten in
de nostalgische muziek van vroeger.
De verzorgenden werken weer hard verder. Ik heb
de luxe dat ik kan blijven zitten. De sfeer is opperbest vanavond. Ik dim de lichten om nog wat
beter aan te sluiten bij het tijdstip van de avond.
En tja, zo zit ik tussen de dames in gezellig muziek
te luisteren, te zingen, te praten, te luisteren. Te
genieten van de hele rustige sfeer.
Iedereen lijkt zich goed te voelen. De dame die
vaak rondes blijft lopen, blijft ontspannen naast
mij zitten. De dame die vaak onrustig blijft vragen
of ze al naar huis kan, praat gezellig en met humor
tegen mij aan. De dame die vaak uit zichzelf vroeg
op bed gaat liggen, blijft nu soezend en wel lekker
zitten.
Ik besluit dan ook de lege kopjes koffie vandaag
niet naar de keuken te brengen, omdat ik liever
wil ervaren of de bewoners de rust zo veel mogelijk
kunnen 'vasthouden'. Als ik op zou staan om andere
dingen te gaan doen, ben ik bang dat ik de warme
rust verstoor.
Als ik vervolgens even achter mij kijk omdat ik
iemand hoor binnen komen, zie ik dat er een
bewoonster van een andere deel van het huis flink
in de weer is. Ik ken haar nog niet. Wel zie ik dat
ze mijn rondslingerde jas gevonden heeft en druk

bezig is mijn zakken grondig te doorzoeken. Als ik
me bedenk dat mijn autosleutel nog in mijn zak zit,
besluit ik toch maar in beweging te komen. Even
mijn sleutel redden. Het sneeuwt buiten, de buurvrouw en haar dochter rijden met mij mee terug,
dus ik kan mij niet veroorloven de sleutel tot diep
in de nacht te moeten zoeken.
Maar mevrouw heeft daar een heel ander idee over.
Het is haar jas, ik moet eraf blijven. Nee, ze wil
hem ook niet ruilen voor iets anders. Ze wordt
zelfs wat bozig. Mevrouw legt mijn/haar jas over
haar rollator en vertrekt. Aaai, hoe nu verder? Het
zal toch niet zo zijn dat ik straks een verzorgende
moet vragen om mijn jas terug te krijgen? Alsof ik
bij de juf ga klikken. Ik besluit maar langzaam achter haar aan te sloffen. Zo volg ik haar een tijdje.
Ondertussen nadenkend hoe ik dit ga regelen.
Ondertussen kijkt mevrouw een paar keer achterom.
Ik hoor haar bijna denken: Wat moet zij toch van
mij?'"
Als we de volgende bocht om zijn, zie ik mijn kansen opeens keren. Mevrouw wil namelijk ook een
boekje aan haar verzameling toevoegen. Ze draait
zich iets bij, waardoor haar focus even niet meer
op mijn jas ligt. Ik bedenk me geen tel, gris mijn
jas van de rollator en houd hem achter mijn rug.
Ik geef het toe, dit verdient geen hoofdprijs. Maar
mijn creativiteit qua oplossingen liet mij ronduit
in de steek. Als ik weer terug loop naar de woonkamer, hoor ik mevrouw achter mij nog wat bozig
mompelen. Ik leg haar uit dat ik hem echt nodig
heb en ... vind helaas geen aansluiting.
Teruggekomen in de woonkamer nestel ik me weer
heerlijk tussen de dames, met mijn jas stevig achter
mijn rug gepropt.
Van binnen moet ik lachen. Als dit toch gefilmd zou
zijn. Vrijwilligster stalkt bewoonster, in de gangen
van 't Dijkhuis.
Nathalie Steffens.

Swingnight bij Boode Bathmen
BATHMEN - Zaterdag 23 februari is er weer een Swingnight
bij Boode in Bathmen. Op de
bekende muziek uit de 80’s, 90’s,
00’s… én natuurlijk de beste
hits van nu kun je de hele avond
uit je dak gaan op de dansvloer.

Nales en MC Shors Shizzler er weer
een feestje van en in het Grand
Café/kelder draait zoals altijd DJ
Mark de lekkerste mixen.
De zaal is open van 21.30 – 02.00
uur. De minimum leeftijd is 23 jaar
en de entree is 7,50 euro.

In de grote zaal draait Drive-inn
Juanita de bekende Dance-Classics,
in de shotjesbar maken DJ Arjan

De volgende Swingnight bij Boode
in Bathmen is op zaterdag 30
maart.

Jubileum 125 jaar Nicolaaskerk Lettele

'De beleving kerk zijn, 125 jaar - vroeger en nu'
LETTELE - Een interactieve lezing Tijdstip: 19.00 -20.00 uur in de
op 23 februari door Marc Brink- Nicolaas kerk, Bathmenseweg 35.
huis.
Na afloop koffiedrinken.
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YourTravel Annemarie, persoonlijk
reisadviseur in Lettele, Bathmen
en omgeving
LETTELE - Een vakantie boeken
bij Annemarie Verwoolde-Duteweert staat voor onbezorgd op
reis gaan. Want als persoonlijk
reisadviseur regelt zij de vakantiereis van A tot Z, is zij bij
calamiteiten 24 uur per dag bereikbaar en informeert zij ook bij
uw thuiskomst hoe u de vakantie
heeft ervaren.
“Persoonlijke service betekent dat
ik bij de mensen thuis kom op
een tijdstip dat het hen schikt, zodat we gezamenlijk in alle rust de
reiswensen kunnen doorspreken. Ik bezorg de tickets aan huis en vlak
voor vertrek verzorg ik het online inchecken voor de vlucht. Al deze
extra’s doe ik graag voor mijn klanten.”
Vanzelfsprekend maakt Annemarie een prijsvergelijk en daarnaast
vergelijkt zij ook meteen de kwaliteit van de reis, waardoor u misschien net even betere vluchttijden of een mooiere kamer heeft. Al
veel klanten hebben dit als prettig ervaren, omdat ze zo meer uit hun
vakantie kunnen halen.
Bij Annemarie kunt u voor alle reizen terecht: zij boekt de reguliere
zonvakanties uit de reisgidsen tot rondreizen naar de andere kant van
de wereld. Van weekendjes weg tot expeditiecruises naar Antarctica
of een boomhut in Costa Rica. Hierbij onderscheidt Annemarie zich
in maatwerk. Ze inventariseert de wensen van de klant en stelt een
passende vakantiereis samen. De mogelijkheden zijn immers ongekend
met het gigantisch grote aanbod van YourTravel.
Dus wacht niet langer en ervaar de luxe: boek bij YourTravel agent
Annemarie! Neem voor meer informatie contact op via 06-50285783,
annemarie@yourtravel.nl of kijk op www.yourtravel.nl/annemarie
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Liefde & Lust op de Huishoudbeurs
Van zaterdag 16 februari tot en met zondag 24 februari vindt het grootste vriendinnenfeest van Nederland weer plaats: de
Huishoudbeurs! Dit jaarlijkse gezelligste dagje uit staat garant voor heerlijk shoppen, proeven, proberen en… heel veel
liefde! Het thema van Huishoudbeurs 2019 is namelijk Liefde & Lust. Naast de liefde voor eten & drinken, fashion & beauty,
huisdieren, wonen, gezondheid, muziek en reizen, is er veel aandacht voor romantiek, worden passies geprikkeld en pikante
randjes opgezocht.

NIEUW: het ‘Plein der Lusten’
Hier vind je workshops van onder andere
Christine le Duc waar diverse sekspeeltjes
de revue passeren, kan je met sexpert
Mandy Ronda in gesprek gaan over je
seks en liefdesleven, kan je erotisch leren
dichten, Pimp je BH en onderga onze VR
erotisch experience met Mister Grey in de
hoofdrol!

Artiesten

Kom als VIP naar de Huishoudbeurs!
Redenen genoeg:
- Eigen VIP-entree in het hart van de
Huishoudbeurs
- Goodiebag
- Eigen garderobe
- Ontvangst met kofﬁe/thee & iets lekkers
- Overheerlijke lunch met een drankje
- Tassenbewaarplaats
- Een lekker wijntje
- Gratis skinanalyse t.w.v. € 60,- inclusief
huidadvies
- Beauty touch-up van Manfred Magielse
- Wenkbrauwadvies &-tekenen van Bolero
Cosmetics

bijvoorbeeld een scheiding leert Wendy
van Dijk je lichaam lief te hebben met een
intensieve workout!

Huishoudbeurs Woonatelier
Wil je graag interieuradvies of stylingtips
voor je huis? In het Woonatelier zijn er
dagelijks stylisten aanwezig om je gericht
te adviseren. Neem de plattegrond van
je huis mee en schrijf je in voor een
speeddate met o.a. Michiel de Zeeuw.

Naar hartenlust shoppen bij ruim honderden shops!

Tijdens de huishoudbeurs treden diverse
artiesten op en wordt er elke dag een
feestje gevierd in The Hangout.
Zing & dans hier mee met o.a. Charly
Luske, Samantha Steenwijk, Xander de
Buisonjé of Monique Smit!
Bij Books & Coffee vind je de meest
recente boeken, zijn er meet & greets
met bekende schrijvers en kun je met
lekkere kofﬁe aan de grote leestafel
zitten. In de Happy & Healthy Villa
worden er naast diverse workshops
als stoelyoga of mindfulness ook wat
meer serieuzere topics besproken. Zoals
Liefde en geld, waar Annemarie van Gaal
aandacht besteedt aan de ﬁnanciële
(on)afhankelijkheid van de vrouw na

En dit alles voor maar € 39,-

Unieke Huishoudbeurs shopper
Ook dit jaar zit de shopper weer vol met leuke
producten en kortingsbonnen.
Bestel ’m in de voorverkoop voor slechts
€ 3,50 en haal ‘m op de beursvloer op.

Geniet van de fashionshows

Pasar Colours Festival

The Model Convention:
ontdekt worden als model?

Een Aziatisch tintje op de Huishoudbeurs.
Bezoekers kunnen hier dagelijks vanaf
11 uur tot 19.00 uur genieten van lekker
eten en optredens. Of struin rond op de
Oosterse markt.

Ben je tussen de 13 en 30 jaar en wil jij model
worden? Kom langs bij The Model Convention
en volg een gratis catwalkworkshop van
niemand minder dan Mariana Verkerk, o.a.
bekend van Holland’s Next Top Model.

Praktische informatie
16 t/m 24 februari
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur,
donderdag 21 en vrijdag 22 februari
van 11.00 tot 22.00 uur.
The Hangout – de plek waar o.a. het hoofdpodium
zich bevind is dagelijks open vanaf 10.00 uur.
Het Pasar Colours Festival is tijdens alle beursdagen
geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Op donderdag- en
vrijdagavond tot 22.00 uur en op zondag 24 februari
tot 18.00 uur.

Voorverkoop
Entreekaarten zijn te koop bij de ANWB en Primera
en via huishoudbeurs.nl en kosten in de voorverkoop
(t/m 15 februari) slechts € 15,95

Lege batterijen?
Lever in ze in en win!

Ga naar huis met een nieuwe look

Doe tien stuks in een zakje met je naam,
adres, telefoonnummer en email. Lever ze in
bij de stand van Stibat en ontvang gegarandeerd een cadeau.

Er is genoeg te funshoppen

Een entreekaart van de Huishoudbeurs geeft op
dezelfde dag ook toegang tot de Negenmaandenbeurs
(20 t/m 26 februari) en het Pasar Colours Festival.
Meer info op huishoudbeurs.nl

Negenmaandenbeurs 2019: van zwangerschap tot eerste stapjes
Noteer 20 t/m 24 februari in je agenda! Dan kun je je hart ophalen aan al het nieuws in babyland, must-haves, stylingtips,
kleding, alle merken kinderwagens en nog veel meer! Je vuurt er bovendien ál je vragen af op onafhankelijke experts zodat
je inhoudelijk helemaal klaargestoomd wordt voor de tijd die komen gaat.

Kras gratis cadeautjes!
Download de vernieuwde Negenmaandenbeurs app en maak in aanloop naar de beurs
elke dag kans op leuke babyproducten!
Haal je gekraste cadeautjes op vertoon van de
app tijdens je bezoek aan de Negenmaandenbeurs op.

negenmaandenbeurs.nl/app

NIEUW!

Waar & wanneer?
Vernieuwde modeshow
Loop er ook tijdens je zwangerschap vlot bij en
laat je inspireren door zwangerschapsmode
op de catwalk in hal 11!

Babyshoppen in festivalstijl in hal 9!

Je favo webshops

Compleet met foodtrucks, chillspots en leuke
fotomomentjes! Prangende vragen? Vraag
’t Oma!

Ontmoet ze in real life en krijg persoonlijk
stylingadvies voor je perfecte
geboortekaart.

Rupsje Nooitgenoeg
shopper vol leuke producten

Luister naar de masterclasses én doe actief
mee met de workshops.

negenmaandenbeurs.nl/programma

T/m 19 februari bestel je op negenmaandenbeurs.nl
je tickets voor € 15,95. Tijdens de beurs betaal je
online € 17,50 of € 19,50 aan de deur.

Kijk voor meer info op negenmaandenbeurs.nl

Jouw partner is natuurlijk de liefste
Maar is hij ook de Beste Papa van Nederland?
Papaklas-initiatiefnemers Sander de Heer en
Floris Regouin dagen hem uit!

VOLG ONS!

@negenmaandenbeurs
@negenmaandenbeurs_
Maandelijkse nieuwsbrief

NIEUW!

Een mama- of bakﬁets uitproberen?
In hal 9 vind je een uitgebreid parcours en
de beste gezinsauto, verkozen door het
Negenmaandenbeurspubliek!

Tickets (incl. toegang tot de Huishoudbeurs!)

Met de trein? Voor € 19,- bestel je een 2e klas
NS-dagretour van elke willekeurig NS-station naar
station RAI.

Ben jij klaar voor de start?

Bestel ‘m nu voor maar € 3,50 op negenmaandenbeurs.nl. Let op: alleen af te halen op de beursvloer.

20-24 februari 2019 in RAI Amsterdam, hal 8, 9 en 11
Dagelijks van 11.00 – 18.00 geopend en op
donderdag 21 en vrijdag 22 februari tot 22.00 uur.

Ook voor kids tot 4 jaar!

Op zoek naar een kinderwagen?

Het eerste Pop-up Babyrestaurant

Ruim 20 ingerichte babykamers

Speelgoed, cadeautjes, kleding en
spelen voor dreumes én peuter!

Vergelijk alle merken en maak een testritje op
verschillende ondergronden.

Waar je alles leert over verse voeding.
Receptjes neem je gratis mee!

Met de leukste accessoires, behangetjes en
muurstickers!
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Dankzij de vasthoudendheid en
expertise van de Werkgroep zijn de
plannen gewijzigd en krijgen we
zelfs bovenwettige geluidbeperkende maatregelen in de vorm van
geluidabsorberende schermen met
aansluitend groene geluidswallen.
Een compliment voor wethouder Liesbeth Grijsen is hierbij op
zijn plaats en ook de provincie is
uiteindelijk van mening veranderd.
Ach, beter ten halve gekeerd dan
ten hele gedwaald zullen we maar
zeggen. En de geluidsschermen
maatregelingen in de planning
staan en dat heeft heel veel moeite worden zelfs al geplaatst tijdens de
Applaus en nu
lopende werkzaamheden!
gekost.
verder…..
Voor de niet bovenwettige grondRijkswaterstaat vond namelijk in
wallen met begroeiing schuilt er
eerste instantie dat twee lagen
Een groot applaus verdient de
echter nog een addertje onder het
Werkgroep A1 van de Belangen Ver- 'zoab' (zeer open asfalt beton)
gras. Hiervoor is veel grond nodig
voldoende reductie zou geven om
eniging Bathmen (BVB) voor hun
en die krijg je niet voor niks.
binnen de geldende normen te
inspanning om Bathmen middels
Zou het iets zijn om de oude slijtlablijven.
geluidbeperkende maatregelen te
De provincie vond het uitzicht van gen niet opnieuw in de onderlagen
vrijwaren voor (nog meer) gevan de nieuwe rijstroken te verluidsoverlast nu de A1 binnenkort de voortjakkerende weggebruiker
werken zoals te doen gebruikelijk,
noodzakelijk verbreed gaat worden zelfs belangrijker dan de overlast
die Bathmen van dit extra verkeer maar te storten als onderlaag voor
van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken.
zou ondervinden; een gotspe. Maar de grondwal?
Op de drukbezochte inloopavond
Een tijdelijk depot voor schoon
ook Deventer was eerst niet van
van donderdag jl. werd duidelijk
puin, boomstronken e.d. in te
plan financieel bij te dragen.
dat er nu zelfs bovenwettelijke
richten voor hetzelfde doel behoort
ook tot de mogelijkheden zoals
destijds bij de aanleg van de geluidswal bij de Kuiperij.
En grondaannemers zijn soms licht
vervuilde grond maar wat graag
kwijt voor hetzelfde doel zoals
bij de aanleg van de A18. Wanneer er eenmaal een basislaag ligt
kan, men er met goed fatsoen niet
onderuit om hem volgens plan af te
dekken. Smeed het ijzer dus als het
heet is.
Maar eerst die intentieovereenkomst met alle partijen hardmaken;
je rijk rekenen komt daarna wel.
Werkgroep A1, heel hartelijk dank
voor al het werk dat de afgelopen
jaren door jullie is verricht.
De gewenste diffractoren zijn
voorlopig gesneuveld en ook de
zonnepanelen hebben het niet
gered, maar de nu te realiseren
maatregelen zijn meer dan ooit was
gehoopt.
Hulde!
Tom Hulscher.

Veranderdag (Geloven in delen van je tijd
en er zijn voor iemand anders)
BATHMEN-OKKENBROEK Samen met stichting Present
gaat de Protestantse gemeente
Bathmen-Okkenbroek op zaterdag 13 april invulling geven
aan een veranderdag. Vind je
het leuk om iemand te helpen?
Steek je graag je handen uit de
mouwen, of maak je juist makkelijk een praatje? Dan is deze
veranderdag iets voor jou.
Je betekent heel concreet iets
voor iemand die hulp nodig heeft.
En het is leuk andere mensen op
een andere manier te ontmoeten.
Samen maken jullie het verschil
door een praktisch project te
doen, zoals het opknappen van
een verwaarloosde tuin of huis.
Afgelopen jaar heeft men tijdens
de eerste veranderdag maar liefst
vijf kinderkamers kunnen opknappen. Waardevol! En iedereen
hield er bijzondere herinneringen
aan over.
Dit jaar dus een nieuwe kans.
Neem de uitdaging aan en doe
mee! Een paar uur van je tijd kan
op die manier een groot verschil
maken. Wat u met elkaar precies
gaat doen, hoort u van Stichting
Present voor 13 april. Graag hoort
men wie er mee willen helpen,
zodat het aantal helpers door
gegeven kan worden aan Stichting
Present voor 15 maart.
Namens de Protestantse gemeente
Bathmen-Okkenbroek: Tonny
Oplaat: h.t.oplaat@live.nl, tel.
06 - 13166996. Wil Mandersloot:

• Foto: Hans Menop

Vacature bij Stichting Present
Margreet Smit, één van de
drijvende krachten bij Present,
heeft aangegeven dat zij een
nieuwe baan heeft aanvaard en
dat er daardoor een deelvacature ontstaat. Misschien kent u
iemand die op zoek is naar een
nieuwe uitdaging. Op de website
van stichting Presentstaat meer
informatie.
Waar Margreet zoal in 2018 mee
bezig is geweest?
2018 was opnieuw een mooi jaar,
zo schrijft zij, we zijn blij met de
resultaten van Match & Connect
(17 maatjesgezinnen gekoppeld
aan 20 vluchtelingen/vluchtelinggezinnen) en de pilot Zomerpakket (34 pakketten). En natuurlijk
met alle andere projecten die er
zijn geweest. Zodat er maar liefst
397 unieke verbindingen tot
stand zijn gebracht!
• 57 Sociale Projecten;
• 68 Praktische Projecten (5
kinderkamers opgeknapt);
• 34 Zomerpakketten (wel genoemd in Het Baoken, maar
niet opgepakt in Bathmen);
• 45 Meet & Eat gastgezinnen
(dit jaar alleen individueel
aandacht aan geschonken);
• 17 Match & Connect maatjesgezinnen;
• 26 Sint-groepen;
• 150 Kerstengelen (in Bathmen zijn er 10 mensen blij
verrast door een engel).

Vereniging voor Winterlezing Laren
LAREN - Op donderdag 21 februari komt Henny de Wilt een
dialezing houden over een voettrektocht die ze gemaakt heeft
door de Himalaya en rond het
Annapurnagebergte.
U krijgt beelden te zien van de

Zorg Om Boer en Tuinder, luisterend oor voor agrariërs
Agrarische gezinnen krijgen de laatste jaren veel voor de kiezen.
Omgaan met onzekerheden en onverwachte wendingen vraagt
veel van een ondernemer. De druk kan behoorlijk oplopen zeker
wanneer hier problemen op persoonlijk vlak bijkomen.
Het lijkt weleens boer eigen, om alle problemen alleen te willen
dragen. Je wilt het gezin niet belasten, je ouders niet meer zorgen
meegeven, samen met kinderen of vrienden juist genieten in plaats
van over zorgen te praten. Begrijpelijk, maar ook jammer. Want
praten over je zorgen helpt. Je krijgt ruimte in je hoofd en in je hart.
Ruimte die nodig is om over oplossingen na te denken.
Voor wie een keer met een onafhankelijk persoon wil praten is er
Zorg Om Boer en Tuinder. Een stichting met 50 vrijwilligers die een
luisterend oor bieden. Deze vrijwilligers zijn allemaal sterk verbonden met de sector. Dat maakt dat ze snappen waar het over gaat.
Ze luisteren naar je verhaal, telefonisch of aan de keukentafel. Ze
helpen je om je eigen richting weer te vinden, de regie over je leven
en bedrijf te herpakken. En mocht je behoefte hebben aan meer
hulp, dan helpen de vrijwilligers je om een passende hulpverlener te
vinden.
Voor de gesprekken worden nooit kosten in rekening gebracht.
De vrijwilligers hebben geen persoonlijk- of bedrijfsbelang bij deze
gesprekken. Ze willen graag de hulp bieden die we allemaal weleens
nodig hebben. Een luisterend oor, omdat erover praten echt helpt.
Meer weten? Neem gerust contact op met regiocoördinator Henk
Slagman, tel. 06-30909189. e-mail: oost@zorgomboerentuinder.nl

fritsenwilmandersloot@solcon.nl,
tel. 06-20280699.

prachtige landschappen en de cultuur van dit land.
De bijeenkomst zal worden gehouden in zaal Stegeman, Dorpsstraat
1. De aanvang is om 20.00 uur. Niet
-leden kunnen tegen betaling van
€ 4,00 de avond bijwonen.
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Colmschate
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
23 en 24 februari
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Bathmen
Tandarts: Tandartsenpraktijk de Hoge Hond, Hoge
* Vr 22 feb, 20.00 uur: Kaarten (klaverjassen,
Hondstraat 1, Deventer, tel. 626677.
kruisjassen en jokeren) in het A.B.S.-Huus.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
* Vr 22 feb, 20.30 uur: Marjolijn van Kooten met
haar show ‘Ik zie de bui al hangen’ in Cultuurhuus 24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen:
ma t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00Braakhekke.
* Za 23 feb, 14.30-16.30 uur: Midwintermiddag met 16.00 uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de
Groteplein 18, 7451 DH Deventer.
zangeres Aleida voor ouderen in Bathmen in de
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Rotonde van 't Dijkhuis.
* Zo 24 feb, 15.00 uur: Concert Trio C tot de Derde Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
met Klez-X! in de Dorpskerk Bathmen.
tel. 653000.
* Wo 27 feb, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Film
Laren/Harfsen/Almen
Mieke Telkamp in de Rotonde van 't Dijkhuis.
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnum* Zie ook: www.bathmen.nl
mer: 0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.
Dijkerhoek
com
* Di 19 feb, 20.00 uur: Maandelijkse bijeenkomst
Huisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnumVrouwen van Nu afdeling Dijkerhoek in het Bonte
Paard: Egbert en Saskia van de Brink en Aaldrik en mer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl
Fenny Paalman komen vertellen over hun reis naar
Nieuw Zeeland en Australië.
Harfsen
* Do 21 feb, 14.00 uur: Winterbingo bij steunpunt
De Veldhoek.
Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
Laren
Bathmen
* Do 21 feb, 20.00 uur: Vereniging voor Winter* Za 23 feb, 19.00 uur: Vesper. Uit de Vespergroep.
lezing Laren: lezing door Henny de Wilt over de
Himalaya en het Annapurnagebergte in zaal Stege- * Zo 24 feb, 10.00 uur: M.m.v. de cantorij. Ds. A.
Kruithof uit Zwolle.
man, Dorpsstraat 1.
Okkenbroek
* Zo 24 feb,10.00 uur: Dienst in Bathmen.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 22 feb, 09.00 uur: Eucharistieviering. H. Brummelhuis.
* Zo 24 feb, 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- Voce Magna. H. Limbeek.
Protestantse Gem. Colmschate
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
* Zo 24 feb, 10.00 uur: Doopdienst. Ds. Van Wijk
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
uit Lochem.
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping * Zo 24 feb, 10.15 uur: Eredienst.
H. Nicolaas Schalkhaar
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), * Za 23 feb, 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, Cantors. R. Cornelissen.
* Zo 24 feb, 10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
Youngest Voices XL. G. Nijland.
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege 'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
* Zo 24 feb, 10.30 uur: Eredienst.
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
*Protestantse Gem. Harfsen
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groe* Zo 24 feb, 10.00 uur: Mw. N. Hengeveld uit Eibernestrook 1.
gen.
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS
Protestantse Gem. Laren
sportkantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek
Bathmen, TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum * Zo 24 feb, 10.00 uur: Ds. J.J. Mol uit Gaanderen
Protestantse Gem. Almen
Kinderopvang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring
* Zo 24 feb, 10.00 uur: Ds. J. van Pijkeren uit
van Dorth), 's zomers bij Zwembad De Looërmark.
Lochem.
23 en 24 februari
Protestantse Gem. Epse
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. Spoed* Zo 24 feb, 10.00 uur: Dienst in Gorssel.
nummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411. R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw TenhemelopneGeopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder: ming Joppe
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico * Zo 24 feb, 10.00 uur: Woord- en communieviering
met samenzang en orgelspel. Dhr. W. Achtereekte.
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Tandarts: Samenwerkende Tandarts Wilhelmina,
Wilhelminastraat 22a, Rijssen, tel. 0548-520320.
23 en 24 februari
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Zie ook: www.carinova.nl
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Deventer, tel. 653000.
Lettele/Okkenbroek
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar.
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
De Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
Attent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
(buiten).
AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
Riele.
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.

BathmenseKrant | pagina 11

[INGEZONDEN MEDEDELING]

ABS B1 handbal ongeslagen kampioen!

BATHMEN - De wedstrijd waar
al weken naar uitgekeken is.
12.30 uur nog 10 minuten en
dan begint de wedstrijd. De
tribune loopt al snel vol, de
meiden zijn aan het inlopen en
er worden nog wat ballen ingegooid. De scheidsrechter geeft
het fluitsignaal en de wedstrijd
begint.
De eerste minuten zijn voorbij,
alleen niet scorebord staat nog
op nul. De aanval wordt ingezet,
maar een speelster van ABS staat
in de cirkel. Het doelpunt telt
niet. Het duurt even voordat
er gescoord wordt. Zijn het de
zenuwen? En dan na 7 minuten
is er een doelpunt. Het scorebord
telt het eerste punt voor ABS
en dan gaat het los. Het ene na
het andere doelpunt valt. Op
de tribune wordt na bijna ieder
doelpunt de wave ingezet en een

hoop gejuich dendert door de
Uutvlog. Alle meiden van ABS
B1 scoren en de keeper mag de
eerste penalty nemen en scoort
ook. Dalfsen maakt ook nog een
aantal doelpunten, maar ABS is
te sterk. Na twee keer 25 minuten
is de wedstrijd voorbij en ABS B1
is kampioen. Uitslag: 41-11. De
meiden vallen elkaar in de armen
en zijn ontzettend blij. Familie,
vrienden en bekenden lopen het
veld op feliciteert het team met
haar kampioenschap! Verder krijgen de meiden, naast bloemen en
andere lekkernijen, nog een shirt
aangeboden met de tekst: This is
what champions look like, kampioen 2018-2019. Bij een kampioenschap hoort natuurlijk een platte
wagen en die stond buiten klaar.
Een rondje door het dorp met de
platte wagen. Een mooie afsluiting van deze wedstrijd.

Dalfsen overloopt ABS Handbal
BATHMEN - Wederom stond
er een thuiswedstrijd op het
programma voor de handbaldames van ABS. Afgelopen zondag
mochten ze het opnemen tegen
Dalfsen 2. Op het wedstrijdformulier werden veel nieuwe,
jonge meiden toegevoegd. Dit
vanwege diverse blessures van
basisspeelsters.
De wedstrijd ving aan met een
hoog tempo en aan beide kanten
vielen er doelpunten. ABS wilde
Dalfsen verrassen met een andere
dekking (5-1) t.o.v. de uitwedstrijd (6-0). Dit zorgde enerzijds
voor verwarring bij Dalfsen, maar

“Wij vinden dat iedereen een sauna
moet kunnen kopen”
ZUTHPHEN - Jan Kimenai en Sanne Addink –
Elshof zijn 4,5 jaar geleden samen de uitdaging
aangegaan om sauna’s, aan veelal particulieren,
te gaan verkopen. "In Zutphen hebben wij een
mooie showroom opgezet. In deze showroom zie
je sauna’s in alles soorten en maten. Van buitentot binnensauna’s en van Pod sauna’s tot Barrel
sauna’s. Wij geven mensen graag een eerlijk en
goed advies."
Sauna’s kennen voor Jan geen geheimen. Hij is met
30 jaar ervaring ruimschoots bekend met alle eigenschappen van alle denkbare soorten sauna’s. Sanne
komt van oorsprong uit de reisbranche. Sanne: "Met
het verkopen van sauna’s verkoop je ook een emotie,
net als met reizen. Het belangrijkste vinden wij dat
vooral iedereen een sauna moet kunnen kopen.
Onze kracht is onze jarenlange ervaring, onze grote
showroom en de kwaliteit die wij bieden. Wij maken
onze sauna’s van uitsluitend de beste kwaliteit hout.
Doordat wij een eigen productie hebben zijn wij niet
afhankelijk van derden en kunnen wij onze kwaliteit
garanderen. De meeste mensen die kiezen voor een
eigen sauna hebben een ruimte over in huis. Onze
specialiteit is maatwerk. Indien technisch mogelijk
kunnen wij iedere sauna maken naar de wens van de
klant. Maar wel eerlijk, indien het niet kan zullen
wij dat ook zeggen."
Houtcentrum Outlet
In het pand van SaunaWereld is sinds een paar
maanden ook Houtcentrum Outlet gevestigd.
Voorheen in Dongen, Brabant. "Wij verkopen grote
partijen rondhout, lijstwerk, plinten, panlatten,
hoeklatten etc. Het hout is bij ons nooit op! De
prijzen variëren van 1 tot 3 euro per lengte. Wij zijn
de voordeligste van Nederland. Wij verkopen aan
particulieren, ZZP’ers en bedrijven. Kom gerust bij
ons langs om kennis te maken.
Wij zijn dinsdag, woensdag en vrijdag open van
09.00 tot 16.00 uur en donderdag en zaterdag van
09.00 tot 14.00 uur."
D www.saunawereld.nl
D www.houtcentrumoutletzutphen.nl

anderzijds ook voor veel ruimte.
En deze benutten zij dan ook
goed. Ruststand 11-21 in het
voordeel van Dalfsen.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Het was een harde wedstrijd waarbij de gele kaarten en
tijdstraffen regelmatig verschenen. Ondanks dat is iedereen gelukkig heel gebleven en verlieten
de dames zonder (nog meer) blessures het veld. Eindstand 22-38 in
het voordeel van Dalfsen.
ABS heeft nu een aantal weken
vrij. De eerstvolgende wedstrijd
wordt gespeeld op zondag 10
maart tegen Kwiek DS3 om 11.10
uur in Raalte.

Winterbingo steunpunt De Veldhoek
HARFSEN - Op 21 februari,
aanvang 14.00 uur, wordt er
een winterbingo gehouden bij
het steunpunt de Veldhoek in
Harfsen.

gekleed op de bingo komt.
De Valentijnsbingo op 7 februari
was een groot succes met veel
nieuwe gasten.

Het steunpunt is metselbedrijf
Wim Jimmink en Spar Vrielink
zeer erkentelijk voor hun bijdrage
voor de bingo. Diane Hagenaars
verraste de bingogroep met een
mooie bingomolen.
Tijdens de winterbingo wordt er
ook nog een prijsje uitgereikt aan Voor vragen of opmerkingen kunt
de persoon die het meest winters u bellen met 06-28395881.
Een middag bingo kost u € 2,50.
Voor een kop koffie of thee per
kopje € 1,00.

Deventer Hanzezangers verzorgen een optreden

Woensdag 20 februari 2019: afdelingsavond Vrouwen van Nu
BATHMEN - Op deze tweede afdelingsavond van de Vrouwen van
Nu, afdeling Bathmen, zullen
de Deventer Hanzezangers een
optreden verzorgen.
De Deventer Hanzezangers bestaan
al 26 jaar en hebben 15 leden,
muzikaal ondersteund door een
accordeonist en gitarist.

Zij zingen Nederlands-, Duits- en
Engelstalige liederen. Verder treden
zij in de zomermaanden, tijdens
Hanzefeesten, veel op in Duitsland.
Traditie en jaarlijks hoogtepunt is
het optreden tijdens de opening
van de Internationale Hanzedagen.
Deze Hanzedagen zijn elk jaar in
een andere Hanzestad in Europa.

Gedurende de rest van het jaar zijn
er optredens in bejaarden- en/of
verzorgingshuizen, onder andere in
de gemeenten Deventer en Apeldoorn.
De afdelingsavond begint om 20.00
uur in het Cultuurhuus Braakhekke
en de zaal is open om 19.30 uur.
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