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Bathmen te Paard 2019
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BATHMEN - R.V. Bathmen organiseert ook dit jaar weer hét hippische hoogtepunt uit Deventer en
omgeving, namelijk Bathmen te
Paard! Vanaf vrijdag 1 maart tot
en met zaterdag 9 maart staat
Bathmen in het teken van het
hippisch spektakel Bathmen te
Paard. Het programma barst ook
dit jaar volop van spectaculaire
paardensport. Internationale
toppers uit de dressuur-, springen mensport maken hun opwachting in manege ‘t Ruiterkamp.
Bathmen te Paard wordt dit jaar
geopend op vrijdagavond 1 maart
door de dressuuravond. ’s Avonds is
er voor de klasse Z1 tot en met de
Subtop dressuur een kür op muziek
uitgeschreven. Deelnemers rijden
die avond een kür op muziek, die
na afloop wordt voorzien van het
deskundige commentaar door de
hoofdjury. Daarnaast zal topruiter
Diederik van Silfhout een demon-
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Achtbaane

'Grote Prijs' van Bathmen voor de
klasse 1.40 verreden. Hierbij zullen
er ook veel regionale deelnemers
amazones met hun pony’s die in
stratie geven.
aan de start komen en zo krijgen
verschillende klassen Bixie strijden ook ‘toppers’ uit de eigen regio een
De organisatie van Bathmen te
Paard vindt het ook belangrijk dat om de eer.
prominente plek in het programma.
Ook dit jaar zal er een spectacude ponysport aandacht krijgt tijAls slotstuk van Bathmen te Paard
dens het evenement. Daarom staat laire Derby voor paarden worden
staat op zaterdag 9 maart het menverreden en wel op woensdagavond nen op het programma. Twee- en
zaterdag 2 maart dan ook in het
teken van jonge springruitertjes en 6 maart. De GMB Derby is een
vierspanrijders, zowel paarden als
uniek landelijk gebouwd parcours
pony’s, zorgen voor veel spektakel
met veel natuurlijke hindernissen
in manege ’t Ruiterkamp. Net als
Wereldtop neemt deel aan Bathmen te Paard
met een hoogte van 1.30 tot 1.50
vorig jaar zullen ook de regionale
meter. Het belooft weer een mooie deelnemers overdag aan de start
BATHMEN - Op zaterdag 9 maart nen de deuren te halen met als
wedstrijd te worden en dit jaar
hoogtepunt de vierspan paarden:
verschijnen. Zij zullen die dag strij2019 zal tijdens het paarwordt een gedeelte van het Derby- den om de Bouwgoed Bokaal. Vanaf
in deze categorie doen maar liefst
densportevenement Bathmen
parcours weer buiten verreden en
twee deelnemers mee die bij de
19.00 uur zullen diverse mentopte Paard de laatste indoor
zijn er van allerlei nieuwe hindereerste vier zijn geëindigd bij de
pers uit Europa hun opmars maken
menwedstrijd van het seizoen
nissen gemaakt.
tijdens het slotstuk van deze dag.
worden verreden. Overdag kun- Wereldbeker, te weten Chardon
Donderdag 7 maart komen de
Voorafgaand aan dit spektakel zulnen de regionale menners hun (NL) en Geerts (B).
regionale deelnemers aan start in
Maar ook de vierspan pony's
len de Deurdweilers uit Deventer de
krachten meten in de klassen
de klassen BB t/m L. Bathmen te
zorgen altijd voor een spectacustemming er alvast in brengen met
enkelspan pony, enkelspan
Paard is ook zeer maatschappelijk
laire wedstrijd door hun snelle
een gezellig stukje entertainment.
paard en tweespan pony.
betrokken en daarom is ’s middags Kortom, een vernieuwd programma
wendbaarheid.
vanaf 14:00 uur de Zonnebloem en met voor ieder wat wils! De entree
Al met al belooft het weer een
Vanaf 19.00 uur verschijnen de
Slechtziende vereniging Kiek Uut
mooie dag en avond te worden in
is het gehele evenement gratis.
internationale deelnemers aan
manege ‘t Ruiterkamp in Bathmen van harte uitgenodigd voor een
de start in de klassen tweespan
gezellige middag. ’s Avonds komen Voor meer informatie over Bathmen
en als u van spektakel en gezelpaard, vierspan paard en vierde regionale deelnemers aan start
ligheid houdt, mag u deze avond
te Paard, het Bruin Café en het volspan pony. Het is de organisatie
in de klasse BB t/m L springen.
zeker niet missen.
ledige programma kijk op
dit jaar wederom gelukt om een
Op vrijdagavond 8 maart wordt de
Toegang en parkeren is gratis.
www.paardensportbathmen.nl
prachtig deelnemersveld bin-

Collecteweek ReumaNederland van start
In de week van 18 tot en met 23
maart 2019 is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland,
voorheen het Reumafonds. Ook
dit jaar zetten tienduizenden
vrijwilligers zich met hart en ziel
in om door heel Nederland geld
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en kapotte gewrichten die moeilijk
bewegen.
Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat
ReumaNederland nastreeft: een
betere kwaliteit van leven voor
mensen met reuma. Er is nog steeds
wetenschappelijk onderzoek nodig
om dit doel te bereiken. Naast het
financieren van wetenschappelijk
onderzoek geeft ReumaNederland
ook voorlichting en komen ze op
Geld voor reuma-onderzoek hard
voor de belangen van mensen met
nodig
Meer dan twee miljoen Nederlanders reuma in de politiek en zorg.
hebben reuma, waarbij artrose het
meest voorkomt. Daarmee is reuma Ook collecteren?
Wilt u helpen collecteren? Bel dan
helaas de meest voorkomende
voor meer informatie met Reumachronische ziekte in Nederland.
Reuma beperkt je - thuis, op school, Nederland. U kunt hiervoor contact
opnemen met: Jantiena Enderink
op het werk. Door ernstige pijn en
vermoeidheid, beschadigde spieren tel. 0573- 431699 of 06-20802960.

Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun legitimaop te halen voor onderzoek naar tiebewijs hebben staan. Door deze
reuma. Kan men ook op uw steun code te scannen kan eenvoudig
rekenen? Alle kleine beetjes hel- via een Tikkie een donatie worden
gedaan voor de collecte. Ook worden
pen om samen een groot bedrag
er weer 500 pinbussen ingezet, met
op te halen tijdens deze coleen pinautomaat geïntegreerd in de
lecteweek! Of u nu zelf langs de
deuren gaat of aan de deur geeft. bus. Geven aan de collectant wordt
zo steeds gemakkelijker.
1RUP2SHQLQJVWLMGHQ
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Een betje grieperig begin ie an de
wekke. Wat kan een mense toch allemoale beleaven. De temperatuur
löp alsmaar op. Ôk de neuze blif
lopen. Vieftien groaden, neet te
geleuven. Toch as ie in de vrogte
noar buuten kiekt lig het ies bevreuren op de weide. Buuten fietst
de mensen, volop genietend van
de vuurjoarszunne en binnen zit ie
te kieken noar het schaatsen. Zelf
mocht ik genieten van een feestje
vuur mensen met ne beparking.
Ie vroagt oe of, of ter nog mensen
bint zonder beparking. In Venezuela houwt ze mekaar as arme deers,
umdet de grote leider neet wil det
het volk te etten krig. Dan heb ie
toch wal ne hele grote beperking.
Heele stromen mensen op drift,
op zeuk noar een betje etten. Op
het feesje gung één persoon met
ne beker op huus an umdet e de
eerste pries had gewunnen. De
best verkleede artiest. Zien geluk
kon neet op. Zelf hadden wiej het
geluk det de kleinkinder bleven
logeren. Lekker ravotten um het
huus hen. Dan eaven een rust
momentje um te kieken noar de
uutbundige bleui van de krokussen. Het wordt het helemoale
stille. De beide krokussen ligt in
bedde en oma nemt eur röste in
het gemak. De andere morgen
weer vroeg der uut. Die krokusjes
bint snel uut gesloapen. Het feest
begint weer. Met zien vieren in
bedde, in de kelder is het donker.
Opa en oma hebt de grootste schik.
Dan moet er gebadderd worden.
De enthousiaste kreten dringt deur
tut in de wonkamer. Een uurtje
later zit ze weer spik en span an
de ontbijttoafel. De grötste schik,
veural as opa veur James de Butler
geet spöllen. De tied vlug veurbie
en dan mag ie ze um twaalf uur
weer ofleveren bie de rechtmatige
olders. De kleine krokusjes bint al
weer buuten an het ravotten as de
oppasdienst op huus an geet op
weg noar het volgende avontuur.
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NEDERLAND
Helpt u mee?
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VACATURE
Wij zijn uw partner in ondernemen,
met kennis van de agrarische sector

Onze agrarisch adviseurs
willen weten wat u drijft en wat
voor u echt belangrijk is. Vanuit dat inzicht
helpen wij u met onze kennis.
U vindt bij ons hulp en ondersteuning waar nodig.
Voor uw onderneming, uw gezin en uzelf.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel 0575 46 13 91 voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

U kunt bij ons terecht voor:
• Accountancy • Administratie • Bedrijfsoverdracht
• Bedrijfsanalyses • Belastingaangiften • Fiscaal advies
• Financieringen • Opstellen ondernemingsplan
• Ondersteuning bij subsidie-aanvragen • Jaarrekening
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Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek
Feesten en vasten
BATHMEN-OKKENBROEK - Komend weekend is
het tijd voor carnaval. Velen zijn daar al heel
lang druk mee. Het is een feest dat vooral in het
katholieke zuiden groot is, maar ook in Bathmen
weten we er raad mee.
Carnaval gaat vooraf aan een periode van vasten. De
vastentijd duurt 40 dagen en is bedoeld om bewust te
worden van wat Jezus heeft doorgemaakt voordat Hij
werd gekruisigd. Bewust worden ook van het lijden
van mensen in deze tijd. Bewust worden van de nood
van deze wereld.
Het is goed om feest te vieren. Jezus’ eerste actie

waar de Bijbel over vertelt, was op een bruiloftsfeest!
Ondanks alle ellende op persoonlijke en wereldlijke
schaal is het belangrijk om te vieren wat er te vieren
valt. In de kerk zijn er heel veel feesten gelukkig.
Het is ook goed om af en toe stil te staan bij lijden,
onrechtvaardigheid, hoe we in het leven staan. Op 6
maart 18.30 uur wordt in de kerk een sobere maaltijd
gehouden. Dat is de aftrap voor de lijdenstijd. In de
periode van vasten gaan 40 gezinnen 40 dagen lang
proberen om 40% minder (rest)afval te produceren.
Een leuke uitdaging. Er is vast nog wel plek voor meer
enthousiastelingen. Dus voel je wel-kom!

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

enjoyboode

www.boode.nl

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

!
enjoy

0570-542600

Supermarkt kleurt Jumbo-geel vanaf woensdag 6 maart

Metamorfose Emté naar Jumbo Johan Mensink
met militaire precisie
BATHMEN – Jumbo Johan Mensink opent op woensdag 6 maart
de deuren van de omgebouwde
Emté winkel aan de Larenseweg

18. Voordat het zover is, wordt er anderhalve week voor de opemet man en macht gewerkt aan
ning met Johan Mensink.
deze metamorfose. De redactie
van de Bathmense Krant sprak
Johan Mensink: “De verbouwing
is in volle gang. We hebben vorige
week zaterdag een geweldige uitverkoop gehouden. Nadat de laatste
klant de winkel had verlaten is er
direct gestart met het leeghalen
van de winkel en hebben de aannemer en werklieden de parkeerplaats
voor de winkel bijna volledig in
beslag genomen. Met bijna militaire
precisie wordt de planning gevolgd.
De winkel is volledig gestript en
de nieuwe vloer ligt er inmiddels
al in. Mensen die geïnteresseerd
zijn in de vorderingen kunnen via
onze facebookpagina (red.: face-

book Jumbo Johan Mensink) onze
vlog volgen. Deze wordt dagelijks
voorzien van een update van de
werkzaamheden, zo is het hele
proces op de voet te volgen.
Niet alleen wordt er door de werklieden hard gewerkt. Ook onze, in
totaal 93, medewerkers zitten niet
stil. Onze mensen worden getraind
in de Jumbo Academy op het
hoofdkantoor van Jumbo Supermarkten in Veghel. Zo worden zich
onder andere de kassasystemen
eigen gemaakt en met het Jumbo
bestelsysteem wordt uitvoerig
geoefend.
Op dinsdag 26 januari kunnen we
weer de winkel in. De aannemer is
dan grotendeels klaar en kunnen wij beginnen met het op de
juiste plek leggen van zo’n 32.000
verschillende producten. Als we
dat allemaal achter de rug hebben,
houden we op zaterdag 2 maart

de ‘startersdag’. Alle medewerkers
gaan dan de nieuwe bedrijfskleding
passen en krijgen een uitgebreide
rondleiding en instructie in de
nieuwe winkel. Vanaf maandag 4
maart zullen alle versafdelingen
worden bevoorraad. Op woensdag
6 maart gaan dan de deuren open
voor onze klanten.”
Opening
Johan: “ We openen onze nieuwe
winkel op feestelijke wijze. Wij
verwelkomen iedereen van harte
op 6 maart vanaf 09.00 uur. Om
de feestelijke opening luister bij
te zetten hebben we ook nog een
verrassing in petto. Bij besteding
vanaf 25 euro aan boodschappen
ontvangt iedereen van 6 tot en met
zondag 10 maart een gratis appeltaartje, kijk voor de actie ook op
de achterpagina van de Bathmense
Krant van deze week.”

Ontwerp bestemmingsplan 'Meesterspad'
DEVENTER - Het college van
burgemeester en wethouders
van Deventer heeft op dinsdag
12 februari 2019 het ontwerp
bestemmingsplan 'Meesterspad'
vastgesteld. Van donderdag 21
februari tot en met woensdag
3 april 2019 ligt deze voor een
ieder ter inzage.
Centrumplan Bathmen
Samen met het plan ten zuiden van
het Meesterspad krijgt de ontwikkeling van het oostelijke deel van
centrumgebied hiermee gestalte.
Dit deel wordt ingevuld met een
vrijstaande woning en een 2-onder-1 kap woning. Het deel langs
het Meesterspad tussen de Molenstraat en de oostelijke gevel van
de school bestaat uit een aantal
percelen: de te slopen voormalige
kleuterschool de Wiekslag, Meesterspad 3 en 5 en een braakliggend

perceel aan de Molenstraat.
Inzien
Meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan en de

verdere procedure kunt u vinden
op http://wwww.deventer.nl/
bestemmingsplannen onder het
kopje ‘bestemmingsplannen die in
procedure zijn’.
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Géén ‘gratis’cadeaus
bij uw keuken
Bij Roescher níet de hoogste korting, maar
wél direct en altijd de laagste prijs. 5 apGpéaéran ten
‘gratis

Bent u dat gedoe ook zat wie de hoogste korting geeft? De ene keten maakt
het nog gekker dan de ander. Bij Roescher maken we al 48 jaar direct
ratis’
één ‘g sser
G
en in één keer de laagste prijs! Verrassend vertrouwd en voordelig!
a
vaatw
Roescher
Topkwaliteit
Het summum op
het gebied van
houtbeleving.
Valley oak staat
voor: wat de ogen
zien, ervaren de
vingers.
Met 8cm zwart
granieten blad en
granieten spoelbak.
Inclusief 5 Bosch
apparaten.

Valley oak hoekkeuken

Altijd

!

e prijs

laagst

00,-

7995,l 13.9

aa
Norm

Géén k
eu
half ge kens
ld

A+

A

Stoere betonlook deuren

Inductiekookplaat

A+

Altijd

A+AA

Paul Roescher heeft keukens en badkamers voor iedere beurs.
Topkwaliteit biedt alle mogelijkheden tot het
SupreMatie zijn keukens en badkamers
volledig op maat maken. Lager in prijs dan waar
met perfectie tot in detail.
ook. Prijssegment 5.000,- tot 25.000,Prijssegment 25.000,- tot 65.000,-

Design badkamer

Woonvloer

Tegen meerprijs ook in hout leverbaar

2995,-

!
e prijs
laagst
Altijd
65,Elders

29,

Met stoer 5 cm
dik repro eiken
tafelblad
250x100 cm.
Onderstel in
blank staal.
Formaat/kleur
onderstel en blad zijn 100% aan te passen aan uw keuken.
Bijpassende stoel van 119,- voor 95,-

p/m2

Topkwaliteit PVC vloer

Keramisch parket

Taats schuifdeur

Mooie vaste vloer,
uiterst slijtvast voor
intensief gebruik!

Nieuw in unieke lengte van
150 x 30cm breed, in
natuur en dubbel gerookt.

Tot 160 cm breed.
De zwarte taatsdeuren, op maat
gemaakt,
zijn bij ons
niet aan te
slepen. Nu
inclusief
softclosing,
25 jaar
garantie.

Inclusief:
+ Inmeten
+ Egaline
+ Primer
+ Egaliseren
+ Primer aanbrengen
+ Leggen

43,95

p/m2

Altijd

!
e prijs
laagst
67,Elders

35,-

p/m2

(bij ons zijn de
prijzen wél incl. btw)

*

30 x 150 cm

Altijd

*afhankelijk van ondergrond en
pakinhoud. Minimaal 30 m2.

p/m2

1497,-

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

klanten
vertellen
85% van de klanten beveelt
Paul Roescher aan!
*Prijs afhankelijk van
ondergrond en pakinhoud.

orn

Apeldo

Proef onze huisgemaakte tarte tatin
Uw bezoek wordt
door mij volledig
verzorgd,
daarnaast krijgt u
deskundig advies
over kook- en bak
apparaten.

!
e prijs
laagst
00,Van 25

Al 48 jaar een familiebedrijf Roescher is al vanaf 1971 actief met gemotiveerde
vakmensen. We maken het de klant optimaal naar het
zin en staan voor: Betrouwbaarheid, Hoog in kwaliteit
en de Zekerheid van geen aanbetaling! U vindt bij ons
nog de Twentse gastvrijheid en een solide verhaal.
Géén kortingen, cadeaus of andere lekkermakers, maar
gewoon de nuchterheid van in één keer de laagste
prijs! Laat u verrassen! Welkom in onze Megastores!

tore
Megas

Wijziging in maten en samenstelling
apparatuur is mogelijk. Reservering voor
latere levering mogelijk. Geen aanbetaling.

930,-

50

Topmerk! Complete wellness badkamer
incl. vrijstaand design bad, douche, badmeubel, toilet, etc.
!
e prijs
laagst
Altijd
66,Elders

3495,-

!
e prijs
laagst
68,Altijd
aal 12
Norm

75x75 cm

A BEAUTIFUL USE OF SPACE
BY PAUL ROESCHER

7775,-

Designtafel Toscane

Tegel 75x75cm in betonlook,
leverbaar in 3 kleuren.
Gripvast en projectkwaliteit.

prijs!

e
4750,-

laagst

Elders

BUDGET-Trendline zijn de mooiste in deze
prijscategorie. Kijk eerst elders en verwonder
u dan over deze scherpe prijzen.
Prijssegment 1.500,- tot 5.000,-

!

e prijs

laagst

Elders

A+AA

Altijd

Nieuwe betonlook
keuken
Duitse kwaliteitskeuken leverbaar in
vele kleuren.
Maatvoering
305x240cm.
Inclusief 5 apparaten.
Softclose op laden en
deuren

Budget Trendline keuken

Megastore Rijssen

Keuken of badkamer kopen is een verzorgd dagje uit bij Paul Roescher!

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

•

V L O E R

•

H A A R D

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feest dagen gesloten.
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Nijlganzen

Goede prestatie Bathmense
koeien bij Wintershow Zwolle
ZWOLLE - Woensdag 20 februari was de 17e Wintershow in
de IJsselhallen van Zwolle. De
tweejaarlijkse koeienkeuring/
fokveedag met ruim 200 koeien
van de Veeteeltstudieclubs van
Oost Nederland. Van Fokstudieclub Bathmen waren er in totaal
zeven koeien aanwezig. Rinus
Bronzewijker, Melvin Markvoort,
Mark Sligman en Jawin Klein
Hegeman hadden hun mooiste
koeien uit de stal netjes gewassen en geschoren.
Bij de koeienkeuring gaat het om
het mooiste exterieur van de melkkoe. Dit verdeeld in vier leeftijdsklassen, verdeeld over meerdere
rubrieken met maximaal 11 koeien
per rubriek. Door een vakkundige
jury worden de koeien beoordeeld

hoe goed de benen en het beengebruik is, hoe mooi de uier van het
dier is, of er de juiste speenplaatsing is en hoe het frame van het
dier is (o.a. kruisbreedte, voldoende diepte en lengte in de rib
en goede inhoud). Dit alles moet
natuurlijk in perfecte balans zijn.
Bij de individuele keuring kwam
'de Bonke Betsie 70' van Melvin
Markvoort op de tweede plaats.
En ook 'Rina 62' van Mark Sligman
wist beslag te leggen op de tweede
plaats. 'Coba 109' van Jawin Klein
Hegeman werd verdienstelijk derde
in haar rubriek. De andere vier
koeien uit Bathmen eindigden in
de middenmoot. Tijdens het finaledefilé, waar alle eerste-, tweede- en
derdeprijs koeien het tegen elkaar
opnemen, was er uiteindelijk geen
prijs voor de Bathmense koeien.

Wel was er een mooie derde plek
voor de fokstudie Bathmen. In
deze rubriek is het de bedoeling
om als fokstudieclub een vijftal
koeien gezamenlijk te laten zien.
Het gaat dan niet om individuele
klassen maar om de uniformiteit
van de groep. Het juryoordeel voor
de groep van Bathmen was: “Lange,
jeugdige koeien, die soms iets breder mochten zijn, met lange uiers”.
Fokstudieclub Bathmen kan in totaal terug kijken op een geslaagde
gezellige dag.
• Foto: v.l.n.r.: Marian 119 van
Rinus Bronzewijker, De Bonke
Betsie 70 van Melvin Markvoort, Coba 109 van Jawin
Klein Hegeman, Cora 302 van
Jawin Klein Hegeman, Rina 62
van Mark Sligman.

Parmantig zag ik ze door het weiland trippelen.
Schuddend met hun staartje, klepperend met de vleugels.
De koppen om elkaar heen draaiend.
Op hun 'plarkpoten' voerden ze een sierlijk paringsdansje
op.
Hevig verliefd, snetterend met de snavel in de hoogte.
De mooie eieren boven leggen.*
Zij waren aan het overleggen of ze gingen samen wonen:
het mannetje wilde het van ganser harte.
Na veel geneul trok zij 'het gat veurn bos'**
en lag het nest onder de boom.
Het zijn net mensen!
Mien va zien groffà zei vrogger altied:
"Jaag ze mà in een hok, dan wordt ‘t wè wat!"
* mooier voordoen dan het is.
** afhaken.

$OLHYDQGH3RWKDDU
Opfriscursus rijbewijs senioren
DEVENTER - Op woensdag, 3 april
2019 verzorgt VVN, afd. Deventer
in samenwerking met de gemeente Deventer, voor de 28e keer,
deze dag.
Vijftigplussers die al langer in het
bezit zijn van een rijbewijs, kunnen
onder toezicht van ervaren instructeurs, een rijtest en een theorietest

afleggen en verder een reactietest,
gehoor- en ogentest laten verrichten. Der dag wordt gehouden in het
Postillon hotel te Deventer. Eigen
bijdrage € 10,00 p.p.
Opgave verplicht bij Jan Elzink,
tel. 06-19252338 of vvn.deventer@
ziggo.nl
Zie ook: www.vvndeventer.nl

'Lente in de vaas' bij Wereldwinkel
Bathmen en meer nieuws

[INGEZONDEN MEDEDELING]

Melkveehouderij verdient minder in 2018
HENGELO - TWELLO - Het inkomen op melkveebedrijven is
fors gedaald ten opzichte van
een jaar eerder. Dat is de voorlopige conclusie van Boschland
Accountants en Adviseurs op
basis van de eerste jaarrekeningen 2018. Boschland heeft
de eerste berekeningen al met
haar klanten gecommuniceerd
en laat daarmee blijken 'er
bovenop' te zitten. Het saldo
is gedaald met circa 2 cent per
kilo melk ten opzichte van een
jaar eerder. De daling van het
saldo wordt veroorzaakt door
een lagere melkprijs en vrijwel
gelijkblijvende kosten.
2018 was het eerste jaar van de
fosfaatrechten. Dat geeft een
beperking in de te leveren kilo’s
melk. De melkleverantie daalde
daardoor met ca. 4%. In combinatie met het lagere saldo per kilo
geeft dat bij een leverantie van
900.000 liter melk een inko-

mensdaling van circa € 25.000
per bedrijf. De productie per koe
bleef nagenoeg gelijk. De melkopbrengstprijs daalde met ca 2,5
cent per kilo ten opzichte van
2017. Door de droogte namen de
voerkosten licht toe en de ruwvoervoorraad nam af. Doordat gemiddeld een snede minder geoogst
kon worden, daalden daarentegen
de loonwerkkosten. De pachtkosten stegen.
Toekomstverwachting
Van belang is natuurlijk hoe de
toekomstverwachtingen zijn. Voor
het eerste kwartaal zien we een
stabiel beeld. De lagere ruwvoervoorraad kan nog een financieel
vervolg krijgen in 2019. Voor de
langere termijn blijven de landelijke begrotingsuitgangspunten
ongewijzigd. De ontwikkelingsmogelijkheden van individuele
bedrijven zijn sterk afhankelijk
van de fosfaatrechten, de finan-

ciële positie en hoe de onderneming zich kan aanpassen aan de
veranderende omgeving.
Boschland helpt melkveehouders
hun situatie in beeld te brengen
en te sparren over de vraag hoe
op de toekomst ingespeeld kan
worden. De agrarische adviseurs
zijn u graag van dienst.
Boschland Accountants en Adviseurs - Team Food en Agri:
• Aalt van de Kamp, tel. 0613674946, e-mail: a.kamp@
boschland.nl
• Herman Vrielink, tel.
06- 57707932, e-mail:
h.vrielink@boschland.nl
• Jeroen ten Dolle, tel. 0575461391 e-mail: j.dolle@
boschland.nl
• Albert Baarslag, tel.
06-15513880, e-mail:
a.baarslag@boschland.nl
Of: teamfoodenagri@boschland.nl,
tel. 0575- 461391.

BATHMEN - In de eerste twee
weken van maart worden alle
vazen aangeboden met 15%
korting. Vazen in alle soorten en
maten uit heel veel verschillende
landen. Zoals de vaas op de foto;
hij komt uit Lombok, Indonesië.
In het pottenbakkersdorp Banyumulek in fabriceren zo’n dertig
vrouwen - veelal van jonge gezinnen – op traditionele wijze handgemaakte potten, schalen en bakjes.
Omdat de groep vrouwen, samen
met de coördinator en werkverdeler Lalu, openstaat voor Westerse
trends, worden de producten sinds
anderhalf jaar goed verkocht. Lalu
spreekt goed Engels en onderhoudt
de contacten met de verschillende
afnemers, waaronder importeur Sarana. Dezelfde werkmethode wordt
al generaties lang gebruikt. De klei
wordt afgegraven in de bergen en
in manden naar het dorp gebracht
en vervolgens met gereedschap
van hout en steen bewerkt. Het

aardewerk wordt gebakken in open
ovens, gaten in de grond waarvan
de bodem is bekleed met stenen.
Ook de kleurige papieren vaas uit
Yogyakarta in Indonesië is een
aanrader. De makers geven op een
creatieve manier een nieuw leven
aan oud papier. Dit zijn enkele
voorbeelden uit het uitgebreide assortiment, dus kom gauw kijken!
In verband met de Boekenweek
met het thema 'Moeder de vrouw'
(23 maart t/m 31 maart) bij de
bibliotheek, heeft de Wereldwinkel
een leuke actie voor vrouwen: 15%
korting op alle sjaals, tassen en
sieraden. Of kom langs op woensdagavond 27 maart vanaf 19.45 uur
in de Wereldwinkel/Bibliotheek.
Dan geeft Sylvia Mbabazi geboren
in Oeganda een lezing over het
leven van de Afrikaanse vrouw. Kijk
vast op haar website www.ups4.nl
Nadere informatie over deze avond
volgt later deze maand in krant, op
facebook en in de nieuwsbrief.
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OCCASIONS VAN DE BATHMENSE
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KIJK OP ONZE SITE VOOR SCHERPE AANBIEDINGEN

WWW.PCADEALERSTEGEMAN.NL
PEUGEOT 308 SW 1.6 THP
156 PK SIGNATURE, 7-jul-10
Z. GRIJS MET., 126805 KM
7.250

MINI MINI CABRIO 1.6 COOPER,
116 PK, 22-jun-05, GRIJS MET.,
136300 KM
6.750

PEUGEOT 207 RC 3DRS 1.6
TURBO, 225 PK, 9-jun-07
GRIJS MET. 145094 KM
5.650

VAȩǒȩ ȩP
W

"URSTNERȩ.EXXOȩ
ȩPERSOONSȩCAMPER
&IATȩȩ0+ȩ-ULTI*ET
PEUGEOT 207 SW 1.4 VTI
X-LINE AIRCO, 1-apr-08,
D. GRIJS MET., 141448 KM.
4.650

VAȩǒȩ ȩP
W

#HAUSSONȩ&LASHȩ
ȩPERSOONSȩCAMPER
&IATȩȩ0+ȩ-ULTI*ET

PEUGEOT 107 1.0 12V XS
30-mei-08, ROOD
85000 KM.
3.950

APK

VAȩǒȩ ȩP
W

#HAUSSONȩȩ7ELCOME
 PERSOONS
&IATȩPKȩ-ULTI*ET

,ŽůƚĞƌǁĞŐϭϮϴͮϳϰϯϰW>ĞƩĞůĞ
Telefoon (0570) 54 12 62

SLECHTS

€ 19,-

info@autobedrijfstegeman.nl
www.autobedrijfstegeman.nl

Garage Leijenaar

VAȩǒȩ ȩP
W

#HAUSSONȩȩ'!
ȩPERSOONSȩCAMPER
&IATȩȩ0+ȩ-ULTI*ET

Bathmen

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

VAȩǒȩ ȩP
W

#HAUSSONȩȩ%"
ȩPERSOONSȩCAMPER
&IATȩȩ0+ȩ-ULTI*ET

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

€ 12.500,-

Renault CapturTCE 90 INTENS
two tone, 2017, 31.827 km.

€ 17.300,-

VAȩǒȩ ȩP
W

#HAUSSONȩȩ
ȩPERSOONSȩCAMPER
&IATȩȩ0+ȩ-ULTI*ET

TION 7P.
€ 24.950,-

Renault Grand ScénicTCE 130 COLLEC
airco, 2017, 30.264 km.

Renault Twingo1.2 Authentique
km € 2.450,+ Schuifdak + Trekhaak, 2003, 108.555

4%6%.3ȩ:)*.ȩ7)*ȩ'%30%#)!,)3%%2$ȩ).ȩ/.$%2(/5$
2%0!2!4)%ȩ%.ȩ!0+ +%52).' 6!.ȩ57ȩ#!-0%2

+IJKȩVOORȩALLEȩINFOȩOPȩ'2/%./57%.,
-%2+ȩ/.!&(!.+%,)*+ !54/"%$2)*&
'ORSSELSEWEGȩȩȩ\ȩȩȩ"%ȩ"ATHMENȩȩȩ\ȩȩȩTELȩ ȩȩȩ
XXUVWDQNVWDWLRQ

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

€ 8.650,-

Renault Koleos2.5 Dynamique Pack +
Navi, 2008, 78.805 km.

Voor onze complete voorraad kijk

Trekhaak +
€ 6.750,-

op: www.garageleijenaar.nl

BathmenseKrant | pagina 7

E BOVAG BEDRIJVEN
AUDI SPORTBACK 1.0 TFSI ADRENALIN
2015 | 48.817 km | benzine
€ 16.200,-

AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI PROLINE
2013 | 106.517 km | benzine
€ 15.900,-

KIA RIO 1.2 CVVT EXECUTIVELINE
2017 | 27.775 km | benzine
€ 14.350,-

MAZDA 5 2.0 KATANO 7-ZITS
2010 | 174.547 km | benzine

MAZDA CX-5 SKYACTIV-G 2.0 TS+
2014 | 119.924 km | benzine
€ 20.700,-

RENAULT CLIO ESTATE TCe 90
2016 | 22.664 km | benzine
€ 12.850,-

SKODA CITIGO 1.0 AMBITION SPORT
2016 | 20.391 km | benzine
€ 9.900,-

€ 8.900,-

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.4 TSI
2018 | 11.691 km | benzine
€ 28.400,-

Altijd jonge occasions bij
Garage Groenouwe!

BATHMEN – Garage Groenouwe
beschikt over een ruim aanbod
jonge, mooie occasions. Steeds
vaker komen deze occasions
uit het buitenland. Groenouwe
beschikt over een groot buitenlands netwerk van vaste connecties, waardoor zij zeer complete,
aantrekkelijk geprijsde auto’s in
de showroom hebben.
Een auto op het oog in het buitenland?
Harmen Groenouwe: “Naast ons
ruime aanbod occasions werken wij
veel met zoekopdrachten. Bent u
op zoek naar een bepaalde auto,
dan gaan wij graag voor u op zoek!
Een jong gebruikte auto importeren
is op dit moment erg populair. Wij

kunnen dit natuurlijk ook voor
u verzorgen. Wij geven altijd een
duidelijk en eerlijk advies over uw
keuze voor een auto. Wij bieden
een full service import, dat wil
zeggen dat als men een auto in
het buitenland wil kopen wij alles
voor de klant verzorgen. Vanaf de
aankoop van de auto tot en met de
kentekenregistratie in Nederland.
Daarnaast bieden we verschillende
garantiemogelijkheden. Neem gerust eens contact met ons op.”
Garage Groenouwe
Gorsselseweg 41
7437 BE BATHMEN
L 0570-541620
] info@groenouwe.nl
D www.groenouwe.nl

De Brinker Tuinen uit Bathmen
geeft gratis schetsadviezen voor
een tuin zonder zorgen

AUTO VAN DE WEEK

BATHMEN - Het is weer bijna lente, tijd om aan de slag te gaan
in de tuin! Op 9 en 10 maart 2019 worden de tuinadviesdagen
georganiseerd bij het grootste tuininspiratiepark van Nederland,
De Tuinen van Appeltern. Tijdens deze dagen geeft De Brinker
Tuinen samen met tientallen andere Appeltern Tuinexperts gratis
tuinadvies. Je wordt op weg geholpen door één van de Appeltern
Tuinexperts. Je betaalt alleen entree voor toegang tot het park.
Tijdens de tuinadviesdagen wordt duidelijk welke keuzes het beste bij
jouw tuin passen. Daarnaast geeft Ben van Ooijen, directeur van De
Tuinen van Appeltern, je allerlei tips en trucs op het gebied van je
tuin.
Neem zelf foto’s en video’s mee, dan zorgen de ervaren hoveniers
ervoor dat jouw wensen en ideeën al schetsend worden besproken en
toegepast in de plannen. Met dit schetsadvies word je op weg geholpen om een tuin te ontwerpen die perfect bij jou past. Ook zonder
groene vingers laten we je zien dat we samen een heel eind kunnen
komen.
Lijkt het je leuk om gebruik te maken van gratis schetsadviezen tijdens de tuinadviesdagen? Meld je dan aan via www.appeltern.nl. Zorg
dat je er op tijd bij bent, want de tuinadviesdagen zijn erg geliefd bij
tuiniers in het hele land. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 8 maart
om 10:00 uur.

Zeer mooie en stoere Volkswagen Passat Variant Alltrack 1.8 TSI uit 2012.
Voorzien van o.a: Airco-Climatecontrol, RNS 315 multimediasysteem met Navigatie en Bluetooth
telefoon, 17 inch lichtmetalen velgen met z.g.a.n. All-Season banden, trekahaak (1500 kg trekgewicht) parkeersensoren voor+achter, cruisecontrol, boordcomputer, rokersvrij etc.. Originele
NL geleverde auto, alle boekjes en 2 sleutels aanwezig.
Unieke auto, waarvan slechts enkele te koop in Nederland! Rijklaar afgeleverd voor € 17.400,-
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C.V. De Battumse Pompers presenteert:

Zondag 3 maart 2019

een swingende middag voor de kleine carnavalvierder

SPRINGKUSSEN GRATIS SCHMINKEN
KLEUREN DISCO BALLONNENCLOWN

GRATIS POPCORN VOOR IEDEREEN

SPECIAL ACT: DE PRINSESSEN
Zondag 3 maart 2019
Aanvang 15.00 uur zaal “de Brink”, Bathmen

GRATIS ENTREE!!
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Carnaval Bathmen: kindercarnaval, seniorencarnaval,
biertapwedstrijden en wie wordt de 27ste Battummer van het jaar?
Zondag 3 maart
Kindercarnaval met 'Meet en Greet De Prinsessen'
Zondagmiddag staat in het teken van de jeugdige carnavalsvierders en is al jaren een succes, het kindercarnaval.
Ook dit jaar is er een ballonnenclown, gratis schminken,
gratis popcorn en een springkussen. Dit jaar hebben de
Battumse Pompers wat extra’s: een 'Meet en Greet' met de
Magische Prinsessen uit Frozen, Anna en Elsa. De prinsessen hebben gehoord over de ijsbaanactiviteiten op de Brink
door de Battumse Pompers en zijn daarom benieuwd naar
het carnaval in Bathmen en willen graag met alle verklede
kinderen op de foto. Daarnaast kiezen de prins en adjudant de best geklede jongen en het best geklede meisje en
zij krijgen een toepasselijk cadeau. Ook muziek mag niet
ontbreken, vele bekende kindernummers maar ook gezellige meezingers komen voorbij op deze gezellige kindermiddag. Dit zijn nog maar enkele succesfacetten die ook dit
jaar weer bijdragen een spetterende en knotsgekke middag
speciaal voor de kleine carnavalsvierders! Aanvang is 15.00
uur en de entree is gratis!
BATHMEN - Aankomend weekend is het carnaval. Dit
feest wordt niet alleen in het zuiden gevierd, maar
ook in Bathmen. Prins Harm de eerste (Harm Kleinen
Traast), met aan zijn zijde Adjudant 'Bonke' (Melvin
Markvoort) hebben samen met de Raad van Elf een
fantastisch programma opgezet. Bathmen wordt omgetoverd tot het 'Pompersgat' en in de zaal van residentie
café De Brink is het hele weekend één groot feest voor
jong en oud.
De Battumse Pompers vieren in Bathmen twee dagen carnaval, zondag 3 maart en maandag 4 maart en de andere
dagen gaan ze gezellig op pad. Voor meer info, zie en like
de Facebookpagina van de Battumse Pompers.

Maandag 4 maart
Seniorencarnaval in het Dijkhuis
De maandag behoeft eigenlijk al geen introductie meer.
Eerst gaan de prins, adjudant en de Raad van Elf naar
't Dijkhuis om daar samen met de bejaarden carnaval te
vieren. Met ouderwetse carnavalsnummers en Hollandse
medleys gaan de Battumse Pompers in polonaise met de
inwoners van het Dijkhuis. Ook zal de 'Battummer van het
jaar 1998', Jan Voortman, een voordracht doen.
Biertapwedstrijden
Vanaf 18.00 uur beginnen dan traditiegetrouw de jaarlijkse

biertapwedstrijden bij residentie café De Brink. Wie tapt
het mooiste, het snelste biertje en wie is het creatiefst en
gaat er uiteindelijk met de geldprijzen naar huis. Een team
bestaat uit één tapper en vier drinkers. Ruim 15 teams
doen hier al aan mee en er is nog plek voor een aantal
teams. Een deskundige jury zal de verschillende teams
beoordelen. Daarnaast zal alles zorgvuldig worden gepresenteerd door oud raadslid Bennie van de Rosse.
Battummer van het jaar 2018: wie wordt de 27ste Battummer van het jaar?
Uiteraard zal deze op avond om 20.30 uur bekend worden
gemaakt wie de nieuwe Battummer van het Jaar wordt. Wie
heeft zich afgelopen jaar, en de jaren ervoor zo hard ingezet voor de Bathmense gemeenschap dat hij/zij een eretitel
verdient en wordt de opvolger/opvolgster van Barend Breukink. Benieuwd wie dit jaar met de eer mag gaan strijken?
Kom langs bij de Brink.
Zowel op de zondag als de maandag is de entree gratis bij
residentie De Brink. Het is nog nooit zo gezellig geweest in
Bathmen!
Sleuteloverdracht
Naast deze eigen activiteiten is er natuurlijk nog een
belangrijke gebeurtenis: de sleuteloverdracht van Bathmen.
Op zaterdagmiddag 2 maart zal Prins Harm de eerste met
aan zijn zijde zijn adjudant en de Raad van Elf om 13.00
uur de sleutel van Bathmen in ontvangst nemen van waarnemend burgemeester König, om vervolgens op dinsdag 5
maart de sleutel weer in te leveren bij de burgemeester.
Kortom, Prins Harm de eerste zal het hele weekend over
het 'Pompersgat' waken wat natuurlijk een feestgarantie zal
zijn. Was het elk weekend maar zo gezellig!

Deventer Dweilers bij Eetcafé De Hoek

Kraakthelder in Gorssel: ga mee met de bus vanaf Bathmen

GORSSEL - Op zaterdagavond 2
maart verzorgt het dweilorkest
De Deventer Dweilers een knallend feest bij Eetcafé De Hoek in
Gorssel.
Dit gerenommeerde orkest bestaat
al bijna 50 jaar. Opgericht vanuit
voetbalvereniging Daventria en de
voormalige P.T.T fanfare (nu het
Deventer Swingorkest). De leden
bestonden destijds en nog steeds
uit familie en vrienden. O.a. de
bekende muzikale familie Voortman uit Deventer behoorde tot de
oprichters. Het unieke is dat meer
dan de helft van de muzikanten
inmiddels de 60 is gepasseerd.
Dit neemt echter niet weg dat

BATHMEN - Zaterdagavond 2 maart gaan de Battumse Pompers naar Gorssel. Carnavalsvereniging
'de Gorsselnarren' houdt een groots carnavalsbal
en de Battumse band Kraakthelder zal daar optreden.

deze 'olde knarren' nog steeds een
feestje kunnen bouwen.
En een feest wordt het 2 maart in
De Hoek. Speciale gast deze avond
is niemand minder dan de Gorsselse troubadour Henk Veenendaal.
Een oude bekende van de Deventer
Dweilers. Samen met Henk Veenendaal en destijds de Spontano's
hebben ze de vroegere Roskam
muzikaal op de kop gezet. 2 Maart
gaat dat zeker weer gebeuren. Uiteraard treden de Deventer Dweilers
zelf ook op en hopen deze avond
vele fans uit Gorssel en daarbuiten
te mogen verwelkomen. Aanvang
deze avond is 21.00 uur. Entree
gratis.

DEVENTER DWEILERS
EN
HENK
VEENENDAAL
ZATERDAG 2 MAART
AANVANG
21.00 UUR
TOEGANG
VRIJ

Uw bijdrage redt levens!
Maak uw bijdrage vandaag nog over op giro 103400
t.n.v. Veilig Verkeer Nederland o.v.v. gift.
Donateur worden of meer weten?
Bel (035) 524 88 00, mail info@vvn.nl of ga naar www.veiligverkeernederland.nl

De onrust
Onrust, het gevoel hebben dat je iets móet doen, je
niet rustig kan blijven. Een gevoel van verwarring,
angst, ongedurigheid, strijd, bezorgdheid, nervositeit, ergernis.
Ken je het gevoel? Vast wel. Echt een gevoel om het
liefst zo snel mogelijk weer kwijt te raken. De één
doet dit door te gaan sporten, de ander duikt de
natuur in, de volgende zoekt vrienden op of gaat
juist mediteren om het gevoel van onbehagen te
onderzoeken.
Bewoners van 't Dijkhuis hebben net als jij en ik
soms last van onrust. Bij sommige bewoners helpt
het dan om een spelletje te gaan doen, een stukje
door de gang te wandelen, een gespreksonderwerp
te vinden wat hen interesseert, een liedje te zingen
of bijvoorbeeld een knuffel te geven. Ik word erg
blij en dankbaar als ik de onrust bij de bewoner
weer weg zie ebben.
Anders is het als de onrust als in een boemerang
telkens weer terug komt. Als een plaat die blijft
hangen. Ja, eerlijk gezegd vind ik dat moeilijk. Niet
zo zeer moeilijk om er voor mijzelf mee om te gaan,
maar moeilijk voor de vrouw of man die er last van
heeft. De onrust, de verwarring die uit hun ogen
straalt. De continue herhalende vragen en onzekerheden.
Een voorbeeld uit de praktijk:
19.15 uur: Hoe laat komt mijn zoon mij halen?
Weet hij wel dat ik hier ben? Ik wil alvast naar
beneden, anders gaat hij misschien wel weg zonder
mij. Leer mij hem kennen. Uw zoon, ik weet nog
dat u mij vorige keer over hem vertelde. U wordt
om 20:00 uur opgehaald, mevrouw. De zuster van
beneden komt u over een half uur halen. Zij helpt
u dan naar bed. Maar we gaan zo eerst nog wat
drinken. En uw zoon, heeft u nog zijn visitekaartje

Er is een grote bus geregeld en iedereen die mee wil,
kan gratis mee. De bus zal om 21.15 uur vertrekken
vanaf café de Brink.
Meer info hierover kun je vinden op de facebookpagina van de Battumse Pompers.

in uw tas?
Ja, ik zal het erbij pakken. Kijk, hier staat het op,
hij is professor. Hij heeft gestudeerd en woont nu
in Amerika. Zo, ik zie het staan ja, u zult wel trots
zijn op hem. Ja, hij is professor. Maar nu wil ik
naar de lift. Welke kant moet ik op? Breng jij mij er
heen? Mijn zoon komt mij halen. Weet hij wel dat
jij hier bent? Ik moet op tijd buiten zijn, anders
gaat hij weer weg.
(Ik loop even naar de keuken om wat drinken voor
haar te pakken.)
Zuster! Zussster! Ik moet nu wel gaan anders is hij
straks weg omdat hij mij niet ziet. We zullen ervoor
zorgen dat ze u niet vergeten. Ze weten dat u hier
bent. Over een half uur haalt de zuster van beneden
u op, ze helpt u dan naar bed.
19.16 uur: We drinken samen een glas sap. Mevrouw
vertelt over haar man die bij de politie werkt. Over
vroeger hoe zij en haar man elkaar in het geheim
ontmoetten, zonder dat de Duitsers hen zagen. Over
de plek waar zij woonde, over de doodgeschoten
koeien in de oorlog.
19.25 uur: Breng jij mij alvast naar beneden? Mijn
zoon komt mij halen. Als ik hier blijf ziet hij ons
niet en dan gaat hij weer weg. Dat heeft hij al
eerder gedaan hoor. Welke kant moet ik op? Kom,
breng me maar. Weet jij de weg? Ik vertrouw hier
niemand. Nee, jou ook niet.
Ik ben ervan overtuigd dat ik ook in dit contact
met mevrouw kansen heb laten liggen om beter aan
te sluiten bij haar. Om haar beter te begrijpen, om
beter tussen de regels door naar haar te luisteren.
Stap 1 is gezet: ik ben me er bewust van geworden.
Over de volgende stappen ga ik nadenken, in alle
rust.
Nathalie Steffens,
vrijwilligerster bij ’t Dijkhuis in Bathmen, op de plek
waar mensen met dementie wonen.
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B AT H M E N

T E PA A R D
WWW.PAARDENSPORTBATHMEN.NL
MENT
HET GEHELE EVENE

G R AT I S T O E G A N G
PROGRAMMA
02/03/19
BIXIE

06/03/19
O V E R D A G N AT I O N A A L
AV O N D D E R B Y

07/03/19
REGIONAAL SPRINGEN

08/03/19
OVERDAG LANDELIJK
AV O N D G R O T E P R I J S
VA N B AT H M E N

09/03/19
MENNEN

INSCHRIJVEN
VIA MIJNKNHS
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Taboedoorbrekende voorstelling van
Marjolijn van Kooten in Bathmen

Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring (2)

Een ‘Wereldlijke’ Winkel als proeftuin
De bom is al gebarsten. Dat stukje over mijn nieuwe onderwerp
stuurde ik ook naar een broer en zus. Vinden ze leuk, dacht ik, en
misschien kunnen ze me zelfs helpen. Het huis te klein. Hoe ik het in
mijn hoofd haalde mijn eigen nest te bevuilen en de draak te steken
met het geloof van mijn ouders en familie. Resultaat: een boycot
op verder contact! Ik schrok. Wat ik wil, dat testen van gebruikte
argumenten, kan dus óók zo maar slachtoffers produceren. Net wat ik
absoluut niet wil.
Daarom gooi ik het roer even om. Ik zoek eerst een ándere ingang
om het zelfde te vertellen. In plaats van ‘de kerk’ kies ik nu eerst
een club van ‘wereldlijk’ geloof: de Wereldwinkel Bathmen (WWB).
Die heeft een ‘geloofsbelijdenis’: Fair Trade. Economisch kwetsbare
producenten krijgen een eerlijke prijs voor hun product. Fantastisch.
Tienduizenden bedrijfjes met thee- of koffiestruiken, cacaoboertjes en
noem maar op, over de hele wereld, profiteren ervan! Aantoonbaar!
Alle reden voor gepaste trots.

verder te doorbreken met zwartgallige humor en zelfspot. Marjolijn
BATHMEN - In een tot de laatste maakt gehakt van de schone schijn
in het leven van alledag dat iederstoel bezet Cultuurhuus Braakhekke in genoten de aanwezigen een maar perfect moet zijn. Het
publiek reageerde heel enthousiast
van de voorstelling ’Ik zie de
bui al hangen’ van Marjolijn van op de voorstelling, waarin iedereen
veel herkende uit de dagelijkse
Kooten.
gang van zaken. Toeschouwer
Ernst-Jan Nijman: "Ik vond de
Marjolijn maakt er geen geheim
afwisseling van heel serieuze zaken
van dat ze vele jaren met zware
depressies heeft gekampt en steeds met erg komische momenten zoals
bang was voor een terugval. Dit al- Marjolijn die beschreef uit haar
les was toen nog veel meer dan nu vele therapieën heel vermakelijk.’"
een taboe en met haar voorstelling Ook Jan Wagenvoort had zich
prima vermaakt, ondanks de seriprobeert ze de taboes eromheen
Door Evert van de Weg.

euze noot: "Heel herkenbaar vond
ik haar spot met de dure en vaak
heel zweverige therapieën die vervolgens weinig opleveren. Je merkt
dat het bij Marjolijn helemaal van
binnenuit komt, omdat ze jaren
hiermee geworsteld heeft."
Marjolijn zelf had na afloop als
commentaar: "Ik vond het een
gezellige voorstelling met fijn
publiek. Ik weet heel goed dat ik
de taboes nog lang niet doorbroken
heb, dus ik heb nog een hele missie
voor me!"’
• Foto: Frits Mandersloot.

Maar die WWB-‘geloofsbelijdenis’ kent nóg een artikel. Dat luidt kort
gezegd: die ‘Fair Trade’ producten horen niet thuis in exclusieve winkeltjes, nee, ze horen in het basisassortiment op de schappen van de
reguliere supermarkten! Ja, het staat in alle beleidsdocumenten van
de ‘hogepriesters’ van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.
Zwart op wit! En van daaruit straalt ook déze boodschap af naar de
plaatselijke bisschoppen en pastors. En via hen naar de ‘gelovigen’ in
hun kudde, die wekelijks als vrijwilliger/medewerker die blijde boodschap verkondigen. Prima. Er is maar één ding dat ik niet zo goed
begrijp en waar ik greep op zou willen krijgen. Wáárom hangt hier in
die mooie nieuwe Wereldwinkel bij sommige producten geen waarschuwing:
PAS OP! DOOR DIT PRODUCT HIER TE KOPEN EN NIET IN DE PLAATSELIJKE SUPERMARKT, ONDERMIJNT U ARTIKEL 2 VAN ONZE ‘GELOOFSBELIJDENIS’. DOE DIT NIET. GA ALSTUBLIEFT NAAR DE JUMBO!
Nu zijn er pakweg drie reacties mogelijk. Een groep die absoluut
niet begrijpt waar ik het over heb. Die dat hele WW-concept domweg
belachelijk vindt. Een achterhaald ideaal van softe geitenwollensokkendragers. Een tweede groep zegt: ik begrijp wel wat je bedoelt,
maar….. je moet niet roomser willen zijn dan de paus. De rekkelijke
‘gelovigen’ die het ondanks alles ook hartstikke leuk en goed vinden om hier samen een winkeltje te draaien. Dan de derde soort, de
meest fascinerende: de preciezen! Die de staande praktijk te vuur en
te zwaard verdedigen en keiharde argumenten menen te hebben om
hun standpunt in lijn te brengen met die van de ‘hogepriesters daar
boven’.
Die drie redeneringen wil ik eerzaam kunnen testen op hun houdbaarheid. Net zo als bij die ‘anti-homo’ verklaring.
Overigens, als ik het nu waag thuis te komen met Tony Chocolonely
uit onze WW, dan kan ik per omgaande op de fiets terug naar de
‘Jumbo’ in Colmschate. En voor straf door naar de ‘Plus’ op de Beestenmarkt voor de zuivere koffie van onze branding!
En die familie van me? Komt hopelijk wel een keer weer goed.
Piet van der Klis.
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Doe mee en maak kans op een nieuwe fiets!

Bedenkt ú de nieuwe naam
voor De Goede Tweewielers?
SCHALKHAAR - Het team van De Goede
Tweewielers is bijna klaar voor de toekomst: de verbouwing van de winkel
met een enorm oppervlak is afgerond
én de nieuwe werkplaats is klaar! Men
kan weer jaren vooruit! Maar dan onder een andere naam, want ook daar is
nu de tijd rijp voor, zo vindt het team.
Nu kun je daar als ondernemer zelf over
gaan zitten prakkiseren maar je kunt er
ook anderen bij betrekken. En dat gaan
ze doen! U, als lezer van de Bathmense
Krant, krijgt de gelegenheid om een
mooie naam te bedenken. Die kunt u kenbaar maken door de bon in de advertentie
in te vullen en deze uiterlijk zaterdag 9
maart a.s. vóór 15.00 uur in te leveren
aan de zaak maar u kunt het ook mailen
naar info@degoedetweewielers.nl Degene,
waarvan het team vindt dat die de mooiste naam bedacht heeft, krijgt als prijs
een nieuwe fiets ter waarde van € 695,00!
Die nieuwe naam zal dus straks op de
gevel prijken. En in de Bathmense Krant
van woensdag 13 maart kunt u lezen wie
de naamgever is geworden!
Wie bij De Goede Tweewielers binnen-

stapt, zal zich verbazen over de grootte
van de winkel, want dat zie je er aan de
buitenkant niet direct van af. Binnen
staat een zeer grote collectie nieuwe fietsen van merken van goede kwaliteit. Maar
er staan ook goede, gebruikte fietsen.
Ook de e-bike is goed vertegenwoordigd
met een sterke collectie. En wie op zoek
is naar een huurfiets kan daar ook goed
terecht. Dan is er nog iets geheel nieuws:
en dat is de leasefiets, een e-bike, waarbij
leasen al mogelijk is vanaf 25,00 euro per
maand. Informeer naar de mogelijkheden.
En moet uw fiets gerepareerd worden, dan
is er een speciale gratis haal- en brengservice; betaling van de reparatie wordt
makkelijk gemaakt omdat de bus voorzien
is van een pinapparaat. Men kan desgewenst bij reparatie gebruik maken van
een leenfiets.
In de winkel is ook een enorm assortiment accessoires zodat je niet gauw 'mis
grijpt'!
De Goede Tweewielers is gevestigd aan de
Oerdijk 46 in Schalkhaar en is zeer goed
bereikbaar. Parkeren kan óf voor de deur
óf in de directe nabijheid.

Maak kennis met de aandrijving
van de toekomst: DE BELT DRIVE
DEVENTER - Profile Riesewijk biedt u een
uitgebreid assortiment fietsen met Beltdrive, zowel met als zonder elektrische
ondersteuning.
De voordelen van een riemaandrijving
(belt-drive)
Minder onderhoud, een riem hoeft niet gesmeerd te worden en doordat deze niet kan
oprekken, is naspannen ook bijna verledentijd. De Gates riem kan zeer eenvoudig met
water worden schoongespoeld.
Lage rolweerstand, een riem loopt altijd even
soepel. Wanneer deze nu vies of schoon is,
u gaat het verschil niet merken. Een ketting
daarintegen loopt veel zwaarder naarmate
deze niet voldoende is gesmeerd.
Lichter in gewicht, gemaakt van carbon. Een
gemiddelde riem weegt 75 gram, een gemiddelde fietsketting weegt al gauw 250gram.

Niet weersgevoelig, vorst, regen of ijzel geen
van deze hebben invloed op de eigenschappen van op de (Gates) riem.
Lange levensduur, een Gates riem gaat
gemiddeld tot 4 keer langer mee dan een
ketting.
Marc Riesewijk: “Graag informeren wij u over
de mogelijkheden en nodigen wij u uit om
het fietsen met een “snaar” zelf te ervaren.”
Profile Riesewijk
Essenstraat 4
7418 BM Deventer
0570 – 677 127
Vestiging Colmschate
Flora 191
7422 LT Deventer
0570 – 652 372
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Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
Bathmen
* Zo 03 mrt, 10.00 uur: Heilig Avondmaal. Ds. Henk
van Es uit Deventer.
Okkenbroek
* Zo 03 mrt,10.00 uur: Ds. S. Hoogendijk uit Deventer.
't Dijkhuis
* Za 02 mrt, 18.30 uur: Weeksluiting. Dhr. Jan
Bouwhuis.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 01 mrt, 09.00 uur: Eucharistieviering. H.
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- Brummelhuis.
* Za 02 mrt, 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
Herenkoor. Cornelissen en L. Lonneke v.d. Berg.
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
* Wo 06 mrt, 19.00 uur: Eucharistieviering. H.
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis Brummelhuis.
Protestantse Gem. Colmschate
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping * Zo 03 mrt, 10.00 uur: Kinderdienst. Ds. Henk
Schuurman.
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), Evangeliegemeente De Fontein, ActiviteitencenFam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, trum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 03 mrt, 10.15 uur: Eredienst.
(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 03 mrt, 10.30 uur: Eredienst.
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
*Protestantse Gem. Harfsen
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
* Zo 03 mrt, 10.00 uur: Ds. H.E. van Boggelen uit
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, GroeHarfsen en Ds. L.M. van Prooyen Schuurman. Intrenestrook 1.
de Ds. L.M. van Prooyen Schuurman als predikant
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS
van de Protestantse Gemeente Harfsen.
sportkantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek
Bathmen, TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum Protestantse Gem. Laren
* Zo 03 mrt, 10.00 uur: M.m.v. Lochems MannenKinderopvang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring
koor. Kinderkerk. Ds. J.R. Jonk
van Dorth), 's zomers bij Zwembad De Looërmark.
Protestantse Gem. Almen
02 en 03 maart
* Zo 03 mrt, 10.00 uur: Ds. J. Bruin uit Zutphen.
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. SpoedProtestantse Gem. Epse
nummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411. * Zo 03 mrt, 10.00 uur: Mw. L. Versluis.
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder: R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw TenhemelopneSchenking van Midwinterhoornwandeling
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico ming Joppe
Ampsen voor verpleeghuis De Hoge Weide
* Zo 03 mrt, 10.00 uur: Woord- en communievBolkesteinlaan 75, Deventer.
iering m.m.v. het Parochieel Koor. Th. ten Bruin,
Tandarts: Tandarts Boerman/Beverdam, Vennekesdiaken.
gaarden 46a, Rijssen, tel. 0548-512535.
02 en 03 maart
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
kernijen: pannenkoek, erwtensoep en (buiten).
AMPSEN - Dankzij prima wanbroodje knakworst in combinatie met AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
delweer met vooral in de middag
Riele.
glühwein en chocolade melk gretig
zon en 350 betalende deelnemers
(kinderen t/m 12 jaar gratis) heeft aftrek. Het enthousiasme van de Amp- AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
sense pannenkoekenbrigade zorgde er Colmschate
deze wandeltocht op zondag 9 december opnieuw voldoende positief mede voor dat ook in de 'spits' tussen Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
12.00 en 14.00 uur een ieder vlot zijn 02 en 03 maart
saldo opgeleverd om een bedrag
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
consumpties kreeg.
te kunnen schenken aan een goed
De organisatie dankt Landgoed Amp- Tandarts: Tandartsencentrum Deventer, Brinkdoel.
greverweg 5, Deventer, tel. 610901.
sen voor het beschikbaar stellen van
haar terrein, werkschuur en kantine. Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
Namens de organisatie van de Mid24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen:
De inzet van de vrijwilligers van
winterhoornwandeling konden Ina
ma t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00landgoed Ampsen en Exel-Tol samen
Schekman, Gera en Herbert Langeler
16.00 uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de
met de hoornblaaskunsten van de
op maandag 11 februari een cheque
Midwinterhoorngroep Lochem zorgde Groteplein 18, 7451 DH Deventer.
t.w.v. € 750,00 overhandigen aan
dat deze dag een onvergetelijk succes Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Carla de la Haye van woonzorgcenHolterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
werd.
trum en verpleeghuis De Hoge Weide
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Informatie over beide organisaties
te Lochem. De Hoge Weide zal de
tel. 653000.
schenking gebruiken voor de aanschaf vindt u op:
Laren/Harfsen/Almen
van een duofiets voor haar bewoners. www.midwinterhoornwandeling.eu
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnumwww.margaklompe.nl/wonen/locaOp de dag zelf waren wandelpaden
mer: 0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.
ties/lochem/de-hoge-weide
van de drie afstanden 5 km 7,5 km
com
en 12 km goed opgeschoond en
Huisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnum• Foto: v.l.n.r. Herbert Langeler,
droog, zodat zelfs met kinderwagens
mer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl
Carla de la Haye, Ina Schekman
prima kon worden gewandeld. Bij de
en Gera Langeler.
rustpunten vonden de tijdloze lekBathmen
* Wo 06 mrt, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Rosenmontag in de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Laren
* Do 28 feb, 14.30 uur: Bingomiddag in het Klokhuus van het Ruempol, 't Have 11.

“Je kunt op meer
plekken sigaretten
kopen dan brood!”
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Hollandse Han van Olst tot aan Japan
Hardloopcursus van start

BATHMEN - Op vrijdagavond 5 april
2019 gaat de nieuwe hardloopgroep
voor startende hardlopers vanaf 16
jaar en ouder beginnen in Bathmen. De
trainers van ABS Trimmen zijn er klaar
voor, jij ook? De trainingen worden
geleid door de trainers van de verschillende ABS-loopgroepen, zodat elke training door twee ervaren trainers wordt
gegeven.

De trainingen zijn op de maandag- en vrijdagavond van 19.30-20.30 uur. De trainers
besteden veel aandacht aan loopscholing,
blessurepreventie en het opbouwen van
een goede conditie. De drempel is laag en
plezier is de basis. De kosten bedragen
€ 50,00. Wie daarna direct lid blijft van
ABS Trimmen betaalt de eerste twee maanden geen contributie. Ben je al lid van ABS
Trimmen en wil je na een blessure weer
opstarten, dan betaal je maar € 35,00.
Iedereen kan hardlopen, jong, oud, man of Loop je al minimaal 5 km? Dan kun je
vrouw. In de afgelopen jaren zijn meer dan instromen in één van de hardloopgroepen
van ABS. Elke hardloopgroep heeft een
200 renners je voorgegaan in het volgen
eigen identiteit. Meer informatie vind je
van de loopcursus bij ABS. Hardlopen in
in het overzicht van alle trainingen op de
een groep is net even ‘die stok achter de
website: www.trimmen.absbathmen.nl
deur’ om erop uit te gaan of om meer van
jezelf te vergen. Daarbij staat bij ABS hard- De start is op vrijdag 5 april 2019 vanaf
manege ’t Ruiterkamp, Koekendijk 20 in
lopen gezelligheid en een goede conditie
Bathmen. Het maximumaantal deelnemers
in de trainingen voorop.
In 24 trainingen gedurende 12 weken wor- van de startgroep is 30, dus wacht niet te
den de deelnemers gecoacht, ondersteund lang, want vol is vol!
Twijfel niet langer en geef je op door het
en gemotiveerd. Na deze 12 weken wordt
sturen van een e-mail aan startgroepabafgesloten met een 5 km loop, voor ieder
strimmen@gmail.com
in eigen tempo!

Lezing ‘Verfoeide pausen en oogstrelende kunst’ in Almen
ALMEN - Op donderdagavond 7 maart verzorgt Han van Hagen een kunstvoorstelling voor het Comité voor Winterlezingen
in Almen met de titel ‘Verfoeide pausen
en oogstrelende kunst’.

ticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo en
Rafael. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?
De gevolgen waren niet te overzien. Hoe
wordt deze tijd weerspiegeld in de kunst?
Deze kunstvoorstelling van Han van Hagen
geeft een antwoord.
Ruim 500 jaar geleden in 1517 lanceerde de Is uw interesse gewekt? Kom dan donderdagavond 7 maart naar dorpshuis ‘Ons Huis’ in
theoloog Maarten Luther een aanval op de
kerkelijke autoriteiten. Hij spijkerde zijn 95 Almen. U vindt ‘Ons Huis’ aan de Dorpsstraat
37, tegenover de kerk.
stellingen op de deur van de kerk te WitDe lezing begint om 20.00 uur en vanaf
tenberg en kwam daarmee tegenover Paus
19.30 uur staat de koffie klaar. De entree
Leo X te staan. Juist in deze erbarmelijke
tijd bloeide de beeldende kunst als nooit te- bedraagt voor niet-leden € 6,00. U bent van
voren. Met klinkende namen als die van Bot- harte welkom.

OLST - Zondag 3 maart is er in de Olsterhof een live optreden van Hollandse Han,
performer en zij inspireert het publiek
door met én voor elkaar te zingen. De
mooiste liedjes van Annie M.G. Schmidt,
Toon Hermans en Willem Wilmink komen
aan bod.
Bij deze meesterwerkjes begeleidt Hanneke
zichzelf op de gitaar, waarbij jong en oud
mogen meezingen. Het genre is het Nederlandse lied in brede zin: van smartlappen
tot het bezingen van de geschiedenis zoals
‘De Hanze’.
Hollandse Han is zowel in Nederland als op
festivals in Europa en Japan aanwezig. Altijd
in staat om de juiste snaar te raken. Een
gemoedelijke sfeer die uitstekend past bij
de open zondag van de Olsterhof, waar de

voorjaar collecties gepresenteerd worden.
Hollandse Han, vrolijk, vriendelijk, fluitend
in het leven staan van Holland tot Japan!
Zondag 3 maart van 11.00 tot 17.00 uur,
gratis entree.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op
www.olsterhof.nl

Onderberg vertrekt bij SV Colmschate ‘33
COLMSCHATE - Hoofdtrainer Marco Onderberg stopt aan het einde van dit seizoen
bij SV Colmschate ’33. Hij heeft bij het
bestuur van de vereniging aangegeven
dat hij ondanks een eerdere mondelinge
afspraak toch afziet van contractverlenging. Dit betekent dat de oefenmeester
uit Zwolle komende zomer na één seizoen
afscheid neemt van de formatie uit Deventer.
Als reden voor zijn vertrek geeft Onderberg
aan dat hij aankomend seizoen geen vervoer heeft om vanuit zijn woonplaats naar
Deventer te reizen. Voorzitter Peter Janssen
betreurt zijn vertrek: “Het vertrek van Marco

zagen wij na onze mondelinge overeenstemming niet aankomen. Er rest ons niks anders
dan het besluit te respecteren. We hebben
er alle vertrouwen in dat Marco samen met
zijn selectie de goede resultaten van de
laatste weken een vervolg kan geven in het
restant van het seizoen. Het traject voor het
aanstellen van een hoofdtrainer voor aankomend seizoen is al ingezet.”
Na een moeizame eerste seizoenshelft is SV
Colmschate ’33 momenteel bezig aan een
sterke opmars. De laatste vier wedstrijden
werden in winst omgezet waardoor het elftal
weer een plekje in de middenmoot heeft
bemachtigd.
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Tuinmeubelshow bij Stegeman Luxe
Outdoor in Harfsen
HARFSEN - We genieten al weer enkele weken van prachtig winter(voorjaars)weer. De
terrasjes waren de afgelopen weekenden
al weer volop bezet. Het buitenleven is dit
jaar dan ook vroeg begonnen.
Bij Tuinmeubelen Stegeman Luxe Outdoor
staat voor a.s. weekend de 'Seizoens-Openingsshow' gepland. Hier ziet u de nieuwste
ideeën op tuinmeubelgebied. Vele merken
worden er gepresenteerd. In de vernieuwde
showroom worden zowel budget- als luxe
tuinmeubelen getoond. Naast tuinmeubelen
vindt u er ook buitenkeukens, buitenverlichting, buitenkarpetten, kunstgras, parasols,
schommels, terrasmeubelen, terrasschermen,
terrasverwarming, tuinkussens op maat,
tuinhoezen op maat en natuurlijk ook een
greep uit de hele grote collectie steigerhouten meubelen.
Eén van de grootste trends op dit moment
zijn toch wel meubelen die gemaakt zijn uit
een combinatie van hout en metaal. Deze
industriële meubelen met houtsoorten zoals

teak, suar, lariks en dennen (steigerhout)
worden op enerzijds strakke en anderzijds
creatieve wijze gecombineerd met metalen
als aluminium, staal en RVS.
Tevens is de collectie aluminium tuinmeubelen veel meer uitgebreid. Deze uitermate
duurzame meubelen zijn er voor elk budget.
Natuurlijk is de collectie steigerhouten
meubelen ook weer verder uitgebreid. Deze
maken zij voor zowel binnen als buiten. Voor
steigerhouten meubelen die buiten in het
weer komen te staan adviseren zij om deze
meubelen met Nano Coating te behandelen.
Deze blanke Nano Coating zorgt voor een
water- en vuilafstotende laag en verminderd
de aanslag van groene alg. Uw meubelen
gaan zo nog langer mee. De 'Seizoens Openingsshow' bij Stegeman Luxe Outdoor is op
vrijdag 1 en zaterdag 2 maart van 10 tot 17
uur en op zondag 3 maart van 11 tot 16 uur
aan de Holtmark 2a te Harfsen. U bent van
harte welkom in de vernieuwde showroom.
Kijk alvast op LUXEOUTDOOR.NL
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WOENSDAG

6 MAART
OM 9.00 UUR

FEESTELIJKE OPENING

G ra ti s
app el ta a rt je ! *

*Bij besteding vanaf €25,- aan boodschappen.
Geldig van woensdag 6 maart t/m zondag 10 maart 2019.
Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels.

Jumbo Johan Mensink, Bathmen, Larenseweg 18

