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Inloopspreekuur
Dorpsplatform
Bathmen

Jumbo Johan Mensink open!
BATHMEN - Na een verbouwing van twee weken is vandaag (woensdag 6 maart, red.) Jumbo Johan
Mensink geopend. Johan Mensink is in zijn nopjes met het fantastisch eindresultaat. "We hebben
als team heel hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen en dat is gelukt. We nodigen iedereen
dan ook uit een kijkje te komen nemen in onze prachtige nieuwe winkel. Om de feestelijke opening
luister bij te zetten hebben we voor iedereen die 25 euro of meer besteedt een lekker appeltaartje
klaarstaan. Deze actie duurt tot en met zondag 10 maart."
Ook feest bij de buren in Colmschate en Gorssel
Van woensdag 6 maart tot en met dinsdag 12 maart is het ook feest bij de Jumbo in Colmschate en Gorssel.
Jumbo Hans Kok Colmschate en Jumbo Brinkman Gorssel feliciteren hun 'nieuwe' buurman. In zowel Colmschate als Gorssel krijgen klanten bij besteding vanaf 25 euro en tegen inlevering van de bon (zie pagina 6)
4 overheerlijke muffins cadeau.

Klimbimbeurzen

lijst is 20 stuks.
De inbrenger ontvangt 75% van de
verkoopprijs, 25% komt ten goede
BATHMEN - Stichting Klimbimbeurzen organiseert dit voorjaar aan Stichting Klimbimbeurzen. Per
drie beurzen. Op 22 en 23 maart ingebracht artikel wordt € 0,15 in
rekening gebracht.
is de speelgoedbeurs, op 29 en
Meer informatie over de beurzen
30 maart de kledingbeurs voor
staat op de website www.klimbimvolwassenen en op 12 en 13
april de kinderkledingbeurs. De beurzen.nl
Stichting Klimbimbeurzen verdeelt
beurzen worden gehouden in
Cultuurhuus Braakhekke, School- de opbrengst onder verenigingen,
stichtingen, e.d. uit Bathmen die
straat 6a.
een financiële aanvraag doen bij de
stichting.
De opzet van de drie beurzen is
hetzelfde. Op vrijdag is de inbreng Verenigingen, stichtingen e.d. die
actief zijn met de doelgroep kindeen verkoop van 10.00 - 12.00 uur
ren tot 18 jaar in Bathmen kunnen
en van 13.30 –- 20.00 uur. Op
nog tot 1 november 2019 een goed
zaterdag is de verkoop van 9.30 onderbouwde aanvraag doen bij de
12.00 uur.
De in te brengen kleding of speel- secretaris van de Stichting Klimgoed dient schoon en compleet te bimbeurzen, p/a Alferinklaan 43,
7437 DD Bathmen of via klimbimzijn. Het maximum aantal in te
beurzen@live.nl
leveren kleding of speelgoed per

BATHMEN - Het dorpsplatform Bathmen vergadert op
dinsdag 12 maart bij Cultuurhuus Braakhekke. De
vergadering begint om 20.00
uur. Het eerste half uur houdt
het dorpsplatform inloopspreekuur voor bewoners uit
Bathmen e.o.
Hebt u iets te melden over leefbaarheid in uw buurt? Of wilt
u gewoon iets meer weten over
WijDeventer? Dan bent u van
harte welkom op het inloopspreekuur.

Mens-erger-je-niet-kampioenschap
in Okkenbroek!
OKKENBROEK - Okkenbroekers
ergeren zich niet zo gauw en dat
komt waarschijnlijk door één
ding: het jaarlijkse Mens-ergerje-niet-kampioenschap! Dan kan
men er weer een jaartje tegen!
Die strijd om het felbegeerde
kampioenschap wordt beslecht op
vrijdagavond 15 maart!
En niet alleen Okkenbroekers zijn
daar welkom maar iedereen die dat

leuk vindt om mee te doen, jong en
oud. De wedstrijd wordt gehouden
in dorpshuis Ons Centrum en men
begint om half acht. De organisatie heeft de winnaars weer mooie
prijzen te bieden! Van te voren
aanmelden is wel zo handig en dat
kan bij: Willy Bieleman, tel. 0572321757, Herman Bouwhuis, tel.
0572-321993 of Jannie Groeneveld,
tel. 0570-550481.

Bedenkt ú de nieuwe naam voor
De Goede Tweewielers?
SCHALKHAAR - Zoals u vorige
week hebt kunnen lezen kunt
u, als lezer van de Bathmense
Krant, meedenken over een
nieuwe naam voor de geheel
vernieuwde zaak van De Goede
Tweewielers.

maart, om 15.00 uur en wie weet
beoordeelt het team van De Goede
de door u bedachte naam als de
beste en wint u die mooie nieuwe
fiets ter waarde van € 695,00.
Eigenlijk hadden ze de nieuwe
naam al de week erop bekend
willen maken (zoals vermeld in
deze krant) maar het is beter om
Dat kan door de bon in de adruimschoots de tijd te nemen om
vertentie in de krant van vorige
week in te vullen en in te leveren de juiste keuze te maken, daarom
aan de zaak, Oerdijk 46 te Schalk- wordt de datum van bekendmaking uitgesteld tot nader orde. U
haar óf de naam te mailen naar
wordt op de hoogte gebracht via
info@degoedetweewielers.nl
Doe dit dan vóór a.s. zaterdag, 9 de Bathmense Krant!

De Perskoelers
Zoaterdagmiddag bint wie mar
is richting Holten egoane. Neet
dat det zo bezunder is, maar ons
was ter ore ekommen det er nen
carnavalsoptocht was. Dikke trui
an, kieltje der oaver, de dasse
umme en doar gung het hen.
Hoe dichter of wie bie Hoolten
kwammen, hoe warmer of het
worden. Het kieltje en de dasse
waren oaverbodig. Super lekker
vuurjoarsweer.
Uuteindelijk stunden wie, met
duuzenden mensen in het zunneke, te kieken noar ne kilometers langen optocht. Ôônder al
die wagens, ééne dent bezunder
opvöl, de Prinsenwagen van de
Perskoelers uut Colmschoate.
Veur de allereerste keer deden
zie met in de optocht van Hoolten. En ie weet het, as ter één
wolf op de Veluwe is, dan komt
er meer. De Perskoelers genötten,
toen ze wörden herkend deur
de Battemse Pompers, diet hun
vaste stekkie weer op hadden
gezocht bie de boerderij an de
Dorpsstroate. Nee, wie waren
niet de enige Battummers diet de
weg hadden gevunden noar het
Keunedarp. In het hele centrum
was het noar ofloop ééne grote
verkleedpartij en de mensen
genötten van de gezelligheid in
de diverse kroegjes. Wie hebt
weer nen hoop olde bekenden
de hand meugen drukken op
dissen bezunderen zoaterdag.
De Perskoelers uut Colmschoate
en de Battumse Pompers kent
de weg noar Holten. Zie hebt de
preuve te pakken. Wie weet komt
ze volgen joar wal met meerdere
wagens en loopgroepen. Lekker
met mekaa genieten van de
geneuglijke Sallandse carnavalssfeer, of zollen ze toch nog de weg
trugge vinden noar de Brink in
het Stokvissengat. Ôk beregezellig, maar veur det het zo veer is
mot er nog heel wat water deur
den Iessel.
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HUWELIJK

VRIESKOOPJES

Donderdag 21 maart a.s.
zijn wij 40 jaar getrouwd.
We hebben receptie van 15.30-17.30 uur
in Horeca Stegeman, Dorpsstraat 1 te
Laren Gld.
Jan en Annie van Ark
Broekhuisdijk 2a - 7437 PT BATHMEN
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Uw bijdrage redt levens!
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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
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VACATURE

9RRUYHUVFKLOOHQGHRSGUDFKWJHYHUVLQGH]HUHJLR
]LMQZLMRS]RHNQDDUNDQGLGDWHQGLHYDQ
DDQSDNNHQZHWHQ%HQMLMRS]RHNQDDUHHQ
XLWGDJHQGHIXQFWLH"6ROOLFLWHHUGDQGLUHFW

+RXMLMYDQDIZLVVHOLQJHQZHUNMHJUDDJPHWMH
KDQGHQ"9LQGMLMKHWILMQRP]RZHOELQQHQDOVLQGH
EXLWHQOXFKWWHZHUNHQ"

)DFLOLWDLUPHGHZHUNHU

XLYMWMRLYMWEERLYMW

I

MY JOB

:LOMLMRSJHOHLGZRUGHQWRWNLWWHUHQZLOMHGRRUHHQ
HUYDUHQFROOHJDGHILMQHNQHHSMHVYDQKHWYDNOHUHQ"

/HHUOLQJNLWWHU

$OVOHHUOLQJNLWWHUORRSMHGDJHOLMNVPHHPHWHHQ
9RRURQ]HRSGUDFKWJHYHU]LMQZLMRS]RHNQDDUHHQ
HUYDUHQFROOHJDHQOHHUMHLQGHSUDNWLMNDOOHVRSKHW
PHGHZHUNHUGLHKHWOHXNYLQGWRPGLYHUVHNOXVVHQ
JHELHGYDQNLWDIGLFKWLQJHQ-HNRPWWHZHUNHQELM
DDQWHSDNNHQ+LHUELMNDQMHGHQNHQDDQKHW
HHQNOHLQHQJURHLHQGEHGULMIPHWYRORSPRJHOLMNKH
YHUYDQJHQYDQODPSHQKHWDDQYHJHQYDQVWRHSHQ
GHQRPMH]HOIWHRQWZLNNHOHQ'HZHUN]DDPKHGHQ
WRWKHWUHSDUHUHQYDQNOHLQHVWRULQJHQ(HQDOOURXQG YLQGHQSODDWVRSYHUVFKLOOHQGHSOHNNHQELQQHQHQ
IXQFWLHLQHHQWHDPYDQGULHSHUVRQHQZDDUELMMHYHHO EXLWHQVKXLVZDDUELMMHPRHWGHQNHQDDQVDQLWDLU
YULMKHLGKHEW
NHXNHQVYORHUHQJHYHOVHQEDONRQV2Q]H
RSGUDFKWJHYHUZHUNWYRRUDOLQ2RVW1HGHUODQG
=RUJMLMJUDDJYRRUHHQQHWWHRPJHYLQJHQEHQMH
ZDDUGRRUMHJHHQODQJHUHLVWLMGQDDUGHZHUNORFDWLH
GDDUQDDVWQHWMHVLQGHRPJDQJ"'DQ]RHNHQZLMMRX KHEW

6FKRRQPDNHU
$OVVFKRRQPDNHUEHQMHYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHW
RSUXLPHQHQVFKRRQKRXGHQYDQWUDSSHQKXL]HQYDQ
IODWJHERXZHQ-H]RUJWHUVDPHQPHWHHQFROOHJD
YRRUGDWGHWUDSSHQKXL]HQVWRIYULMZRUGHQHQKHW
JHKHHOJRHGZRUGWJH]RJHQ,QGH]HIXQFWLHZHUNMH
LQUXLPWHVZDDURRNEHZRQHUVNRPHQGXVLVKHW
EHODQJULMNGDWMHRSHHQNODQWYULHQGHOLMNHPDQLHUPHW
]HRPJDDW-HGRHWKHWZHUNVDPHQPHWHHQFROOHJD
HQMHJDDWPLGGHOVHHQWHUEHVFKLNNLQJJHVWHOGHDXWR
YDQORFDWLHQDDUORFDWLH

%HQMLMHHQNHLLQVFKHPD VOH]HQHQNHQMLMK\GUDXOLHN
DOVGHEHVWH"'DQ]RHNHQZLMMRX

0RQWHXU+\GUDXOLHN
$OVPRQWHXUK\GUDXOLHNKRXGMLMMHEH]LJPHWKHWYDQDI
WHNHQLQJRSERXZHQYDQODQGERXZPDFKLQHV-LMKHEW
UXLPHHUYDULQJPHWK\GUDXOLHNHQNXQWGHVFKHPD V
KLHUYRRURRN]HOIVWDQGLJOH]HQ'H]HIXQFWLHLV
XLWHUPDWHJHVFKLNWYRRUNDQGLGDWHQGLHLQKHW
ORRQZHUN]LWWHQZDDUKHWLQKHWODDJVHL]RHQUXVWLJHU
LV

%HQMLMHHQHUYDUHQVFKLOGHUHQZRRQMHLQGH
RPJHYLQJYDQ=XWSKHQ"

6FKLOGHUPY
$OVVFKLOGHUZHUNMHRSEDVLVYDQZHUNRSGUDFKWHQ
YDQMHOHLGLQJJHYHQGH-HZHUNWYHHODO]HOIVWDQGLJRI
VDPHQPHWHHQFROOHJD'HOHLGLQJJHYHQGHKHHIWGH
HLQGYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYRRUGHRSOHYHULQJYDQGH
ZHUN]DDPKHGHQHQ]DOGDDURPRRNDIHQWRH
DDQZH]LJ]LMQ%LQQHQGHIXQFWLHYDQVFKLOGHUKRUHQ
DOOHYRUPHQYDQXLWYRHUHQGVFKLOGHUZHUN'DDUQDDVW
EHQMHRRNLQ]HWEDDURSDDQYHUZDQWHZHUNJHELHGHQ
]RDOVKRXWURWUHSDUDWLHHQEHKDQJHQ'HZHUN]DDP
KHGHQ]LMQLQGHRPJHYLQJYDQ=XWSKHQKHWLV
GDDURPYDQJURRWEHODQJGDWMHLQGHGLUHFWH
RPJHYLQJZRRQW

Uw specialist voor dak- en gootrenovaties:
Lekkages repareren - Onderhoud uitvoeren - Dakbedekking - Zinkwerk

%HQMLMHUYDQRYHUWXLJGGDWMLMGHNDQGLGDDWEHQW
YRRURQ]HRSGUDFKWJHYHUV"

Voor al uw dak- en zinkwerk!

6WXXUMH&9PHWRQGHUERXZLQJQDDU
LQIR#PDWFKXQO
RIEHORQVRS


Uw dak heeft jaar in, jaar uit veel te verduren; kou, warmte, neerslag en wind zorgen dat slijtage
vrijwel onontkoombaar is. Het is dan ook van essentieel belang om uw dak en dakgoten
geregeld te laten nakijken en zonodig direct te laten repareren, om lekkages te voorkomen.
Installatiebedrijf Eefting Epse B.V. is een specialist op het gebied van dak- en zinkwerk.
Wanneer u het dak jaarlijks goed laat onderhouden voorkomt u beschadigingen en
slijtage en verlengt u de levensduur van uw dak.

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
BATHMEN-OKKENBROEK - Adam en Eva schamen
zich na het eten van de boom van kennis van
goed en ‘gebrek aan inzicht’. Ze verbergen zich,
houden iets achter. Het staat symbool voor de
schaamte die velen van ons ook kennen. We kunnen niet vrijuit spreken en moeten altijd op ons
hoede zijn. Het houdt ons gevangen.
Ons ‘verhalende zelf’ moet weer een mooi verhaal
verzinnen om ons niet 'bloot te hoeven geven.' Als
we er bij stil staan, voelen we diep van binnen met
ons 'ervarende zelf' en God die in ons is, dat het ons
belemmert om vrij te leven en te doen wat goed voor
ons is. Schaamte komt vaak voort uit angst. We zijn
b.v. bang voor wat een ander ervan vindt.
De laatste tijd probeer ik me meer bewust te zijn

van mijn schaamte. Ik heb gemerkt dat als ik aan
een dierbare vertel waarvoor ik me tegenover hem of
haar schaam, dat de ander daar vaak helemaal niet
zo tegen aan kijkt als ik dacht. De schaamte is dan
plotseling verdwenen! Het werkt dus heel bevrijdend! Het moment van uitspreken is heel spannend
en doet soms ook pijn. Maar door het voor jezelf te
houden doet het nog meer en langer pijn.
In de stilte kun je de liefdevolle God vragen om je
te helpen de moed op te pakken om je schaamte uit
de schaduw aan het licht te brengen. De komende
40 dagen tot Pasen is een mooie ingetogen tijd om
dat te onderzoeken. Ook tijdens de meditatie in de
Bathmense Dorpskerk, door de weeks om 06.00 uur
en zaterdag om 07.00 uur in de ochtend. Wel:kom!

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

enjoyboode

www.boode.nl

!
enjoy

0570-542600

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

NL doet, 16 maart 2019, 10.00 uur

Herinrichting veld
Vegerinkskamp Bathmen
BATHMEN - Buurtvereniging De Vegerink kan u melden dat er voldoende middelen toegezegd zijn van diverse fondsen en sponsoren
om alle wensen voor de natuurlijke herinrichting van het speelveld
te realiseren!
Samen met het Deventer Groen
Bedrijf zullen de eerste stappen van de herinrichting van het
speelveld aan de Vegerinkskamp
in februari en begin maart worden
gezet. Maar ook uw hulp is nodig
bij deze herinrichting. Op 16 maart
doet de buurtvereniging mee met
de Landelijke NL Doet dag en wordt
de laatste hand gelegd aan de herinrichting van het veld!
Maar dat niet alleen… Ook wordt
deze dag het veld feestelijk heropend.
Gevraagd!
Vrijwilligers op 16 maart van

10.00 - 14.00 uur het plaatsen van
speeltoestellen voor de natuurlijke
herinrichting van het Speelveld aan
de Vegerinkskamp. Voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
Waar: Speelveld Vegerinkskamp.
Opgeven via vegerink@gmail.com
Uitnodiging!
Voor de feestelijke opening Speelveld Vegerinkskamp (met een hapje
en een drankje) voor alle leden van
buurtvereniging De Vegerink, alle
omwonenden en geïnteresseerde
inwoners uit Bathmen.
Hoe laat: 14.00-15.00 uur.
Waar: Speelveld Vegerinkskamp.

De snelste school van Deventer, eindelijk bekend!
BATHMEN - Voor het tweede
jaar op rij de snelste school van
Deventer: De Dorpsschool. Op
zondagmorgen 30 december
2018 vond de 12e editie van de
BrinktotBrinkloop plaats, waarbij 17 scholen en 153 kinderen
tijdens de traditionele Kidsrun
uitmaakten wie zich het komende jaar de snelste school van
Deventer mag noemen.
Het was een spannende strijd
tijdens de 1km met slechts 21
seconden verschil op de nummer
2 pakt De Dorpsschool voor de
tweede keer op rij de bokaal. De
Dorpsschool mag zich dan ook een
jaar lang ‘de Snelste school van
Deventer’ noemen. In een tijd van
13.27min pakte De Dorpsschool de
bokaal.
Op donderdagmiddag 31 januari
gingen Linda Albers van de hoofdsponsor van de BrinktotBrinkloop
Kidsrun Regiobank en Martje Godschalk van de organisatie BrinktotBrinkloop’ op pad om de bokaal uit
te reiken aan De Dorpsschool. In de
gymzaal van De Dorpsschool kwamen alle 43 lopers bij elkaar om
de Bokaal in ontvangst te nemen.
De Bokaal werd overhandigd aan
de snelste vrouwelijke loper van
de school, Alyke Flierman. Samen
met Pim Wegstapel en Tijl Wegstapel, zorgde zij voor de snelle tijd
van 13.27minuten voor de school.
Ook zitten er op deze school twee
durfals die zelfs aan de 5 km
meegedaan hadden: Liz Wolters

van de leeftijd meisjes 7 jaar en
Sara Wolters van de leeftijd meisjes
11 jaar. Vanwege deze bijzondere
prestatie mochten beide dames met
de rest van de school de beker in
ontvangst nemen.
De kinderen lopen niet voor niets
mee, want met hun deelname
droegen de leerlingen ook bij aan
het goede doel. De helft van het
inschrijfgeld gaat namelijk naar de
Stichting Kinderen van Uganda.
Door de jonge hardlopers werd een
bedrag van € 229, - bij elkaar gelopen. De totale opbrengst van de

Brink tot Brinkloop voor het goede
doel bedraagt € 1352,00.
De kinderen mochten vrijdag de
hele school rond om de grote bokaal te laten zien.
Denkt jullie school volgend jaar
De Dorpsschool te kunnen stoppen van de derde overwinning? Zet
het dan alvast in je agenda, want
op zondag 29 december 2019, 13e
editie van de BrinktotBrinkloop,
is er een nieuwe kans om de titel
‘Snelste school van Deventer’ te
pakken en een bokaal te winnen.

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

Vredehof.
In dienst van het leven.

Rita Bos-Bronsvoort
en Henk Stoevenbelt
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www.bockjebathmen.nl

Wij schenken u graag kwaliteit, goed advies en service!

13,99

16,99

10,99

100 cl

100 cl

100 cl

LABEL 5

STOOCKER

Blended Scotch
Whisky

Vieux

28,99
70 cl

70 cl

50 cl

CAPTAIN FOX TANQUERAY
RUM
Wit of Bruin

London
Dry gin

CHÂTEAU HAUTES TERRES

DOLFI
FRAISE DES BOIS
Aardbeienlikeur

Wyborowa

Vin de Bordeaux

Rouge
Blanc

12,99

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

Premium
Jenever

16,99

100 cl

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

HOOGHOUDT

12,99

Poolse Wodka

5,99

5,99

75 cl

75 cl

13.99
100 cl

THE GLENLIVET

FOUNDER’S RESERVE
Single Malt Scotch
Whisky

Strelitzia Ridge
Western Cape-Zuid Afrika
Shiraz
Chenin Blanc
Pinotage Rosé
75 cl per fles 5,49

EXCLUSIEF

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

DOOS à 6 FLESSEN

BIJ TOPSLIJTER

99

25.

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

HHQHSDDVGDJVHUYHUHQZLMYDQXXU
HHQSDDVSURHYHULM
8NXQWJHQLHWHQYDQHHQKHHUOLMNH
SURHYHULMEHVWDDQGHXLW
'LYHUVHYHUVHEURRGVRRUWHQHQOX[HEURRGMHV
+XLVJHPDDNWHEURZQLHV VDQGZLFKHV
=RHW KDUWLJEHOHJ
<RJKXUW NZDUNVRRUWHQ
6DODGHVUDXZNRVWHQ YHUVIUXLW
'LYHUVHYLVVRRUWHQJHURRNWH]DOPJDUQDDOWMHV
IUXLWGHVPHUKDULQJ PDNUHHO
.LSSHQHQWRPDWHQVRHS
'LYHUVHZDUPHYOHHV YLVJHUHFKWHQ
2PHOHWWH
3DVWHLWMHPHWKXLVJHPDDNWHUDJRXW
NRIILHWKHHPHONNDUQHPHONGLYHUVHIUXLWVDSMHV
9RRUGHNLQGHUHQLVHUHHQDSDUWHSURHYHULMPHWIULHW
IULNDGHOOHWMHVNURNHWMHVNLSQXJJHWVDSSHOPRHV
HQQDWXXUOLMNHHQYHUUDVVLQJ
'HNLQGHUHQNXQQHQHLHUHQ]RHNHQ VFKLOGHUHQ
HQHULVHHQVSULQJNXVVHQ
3ULMV¼SS
.LQGHUHQWPMDDU¼
8LWHUDDUGNXQW8RRNDODFDUWHHWHQ
5HVHUYHUHQLVJHZHQVW

'RUSVVWUDDW$-%DWKPHQ
WHO
LQIR#GHKHHUHQYDQGRUWKQO

[= per fles voor 4,33]

wk 07-08

wk 10-11
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

SDDVSURHYHULMWHUUDVHQjODFDUWH

Zeten/ofdrukfouten
drukfouten voorbehouden
voorbehouden
Zeten/of
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
Aanbiedingen geldig van 04-03-2019 t/m 17-03-2019

ZZZGHKHHUHQYDQGRUWKQO

/RFKHPVHZHJ

XXXHKXFTTFMEJKLOM
+REE\:HVVHOGLMN
+DUIVHQ
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De mooiste keuken
of badkamer begint
bij Aart van de Pol

keukens in
BATHMEN!

STOP
ARMOEDE IN
NEDERLAND
Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

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

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

aart vandepol.nl

B A D K A M E R S , K E U K E N S & V LO E R E N
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Compost- en potgrondactie
Muziekvereniging Orpheus

BATHMEN - Door de Stichting
Vrienden van Muziekvereniging
Orpheus te Bathmen wordt er op
vrijdag 8 en zaterdag 9 maart
2019 in Bathmen en Loo e.o. de
jaarlijkse compost- en potgrondactie gehouden.

aan-huis te koop aan te bieden.
Orpheus biedt u combinatiepakket
aan voor € 8,00; dat kan bestaan
uit twee zakken potgrond of twee
zakken compost of één zak potgrond met één zak compost.
Voor diegenen die op vrijdag 8 en
zaterdag 9 maart niet thuis zijn, is
Op vrijdag komt men met compost het mogelijk om de compost telefonisch te bestellen. In overleg wordt
langs in een deel van de Noorderenk en het centrum van Bathmen. de compost hierna zo spoedig
mogelijk bij u thuis afgeleverd.
In de rest van Bathmen en het
buitengebied gaan de leden en vrij- De opbrengst van de actie is
bedoeld om de muziekvereniging
willigers van de muziekvereniging
in stand te houden en voor de
zaterdag vanaf 09.00 uur op pad
aankoop van nieuwe muziekinstruom de compost en potgrond huis-

menten.
Op 13 en 20 april 2019 is er weer
de jaarlijkse oud-papier- en oudijzeractie. Het oud-ijzer wordt niet
meer bij u opgehaald. Dat kunt
u het gehele jaar brengen naar
Bronsvoorderdijk 14a, Bathmen.
Daar staat een container waar u het
oud-ijzer in kunt doen.
Dus bewaar het papier en ijzer voor
muziekvereniging Orpheus.
Voor nadere inlichtingen of voor
het bestellen van compost kunt u
contact opnemen met Aleid Loman,
tel. 06-52129247.

Boerenbont
Dat ben ik al jaren aan het verzamelen, net als mijn buurvrouw. Wij gaan nog wel eens rond scharrelen op zoek naar
koopjes van het bonte servies. Op een kraam stonden borden
die ons van pas kwamen. ''Goedemiddag, wat kosten die
borden?"
''Zoveel? Dat kan toch voor minder.''
Na wat 'gehandel' met de marktkoopman kregen we 'geluk':
vijf stuks voor de prijs van vier.
Met veel drukte en 'behei' frommelde hij kranten om de
borden. ''Dames, een prettige dag verder. Geniet ervan.''
Grinnekend gingen wij met onze gepingelde vangst naar
huis. Er zat één bord te weinig in mijn plastic tas! Bij de
buurvrouw ook! De twee biedehandte tantes waren 'bie de
bok ' edaon.

$OLHYDQGH3RWKDDU
Repair Café in Kulturhus Laren
LAREN - Op zaterdag 9 maart
draait het in Kulturhus ’t Kruispunt aan de Verwoldseweg 1
allemaal weer om repareren. Het
Repair Café bestaat 5 jaar! In die
jaren hebben vele inwoners van
Laren en omgeving de weg naar
het Kulturhus gevonden en hebben de vrijwilligers vele honderden reparaties uitgevoerd.
Tussen 09.30 uur en 12.30 uur
staan ze weer voor u klaar. Zij
helpen gratis bij alle mogelijke
reparaties (ook kleding e.d.) en
gereedschap en materialen zijn
aanwezig. Alles dat het niet meer
doet, is welkom en maakt kans op

een geslaagde reparatie. De vaklui
in Repair Café Laren weten bijna
altijd raad.
In het Kulturhus treft u ook de
Eeko Box aan. Hierin kunt u lege
cartridges en oude mobiele telefoons deponeren. De opbrengst van
uw ingeleverde materialen komt
ten goede aan de stichting Geef
een knuffel.

ŷŷ ŷŷ867?
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Duo Henk en Rienus op woensdag 13 maart
in Cultuurhuus Braakhekke
BATHMEN - Het duo Henk en
Rienus treedt al ruim 50 jaar op.
Zowel gezamenlijk als in groter
orkestverband. Brengen als duo
muziek in het populaire genre
met keyboard, accordeon, zang en
slagwerk.
In de loop der jaren heeft het
tweetal een gigantisch repertoire
opgebouwd. Een repertoire dat geeigend is voor elke gelegenheid van
hun doelgroep. Die doelgroep omvat

de 50 plussers in het oosten van ons
land. In een sfeer van gezelligheid
brengen zij een mix van nostalgische meezingers, luisterliedjes en
evergreens. Muziek uit binnen- en
buitenland. Dat alles op een gepast
geluidsniveau. De garantie voor een
onvergetelijke middag of avond.
Een specialisme is de therapiemuziek voor de bewoners van verpleegen verzorgingstehuizen. Daarbij
wordt het nuttige met het aange-

name gecombineerd.
Het effect van muziek uit de levensfase tussen vijftien en vijfentwintig
jaar van de cliënt, standaardonderdeel van het repertoire, wordt door
deskundigen hoog ingeschat.
Een dankbare activiteit van het
duo Henk en Rienus met een vaak
opmerkelijk resultaat.
Cultuurhuus Braakhekke, Bathmen,
woensdag 13 maart, aanvang 14.00
uur. Toegang: één strip of € 2,50.

Bathmense scholen klaar voor 18e Schoolhandbaltoernooi
BATHMEN - In maart begint voor de 18de keer
het jaarlijks terugkerende ABS schoolhandbaltoernooi voor de Bathmense basisscholen.
Woensdag 20 maart begint van 13.00 uur tot
18.00 uur de eerste ronde.
De groepen 5/6 van de Rythmeen, Dorpsschool en
Looschool spelen in gemengde teams. De groepen
7 en 8 hebben aparte jongens- en meisjesteams.
Woensdag 27 maart zullen vanaf dezelfde tijd de
laatste groepswedstrijden en daarna de finales gespeeld worden.

Er wordt door groep 5/6 gespeeld om de Janneke
Markvoort Wisselbokaal. De jongens- en meisjesteams van groep 7 en 8 spelen allemaal om een plek
in de Oostelijke Handbalkampioenschappen die in
mei gespeeld gaan worden. In nauwe samenwerking
met het Deventer Sportbedrijf zal ook weer de Fair
Play trofee uitgereikt gaan worden aan de school
die zich, in en om het veld, het sportiefst gedragen
heeft. Om beide dagen zo gezellig mogelijk te maken
wordt iedereen uitgenodigd om eens een kijkje te
komen nemen bij dit sportieve evenement op 20 en
27 maart.
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AAN DE LARENSEWEG IN
BATHMEN IS EEN GLOEDNIEUWE
JUMBO GEOPEND!
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VAN WOENSDAG 6 MAART T/M DINSDAG 12
MAART 2019 ONTVANGT U BIJ BESTEDING
VANAF €25,-*

4 GRATIS MUFFINS

BIJ JUMBO HANS KOK COLMSCHATE EN
JUMBO BRINKMAN GORSSEL!

KOM MET DEZE KORTINGSBON NAAR
ONZE WINKEL EN WIJ TRAKTEREN!
Geldig van woensdag 6 maart tot en met dinsdag 12 maart 2019 bij Jumbo Hans Kok Colmschate en Jumbo Brinkman Gorssel.

* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen
(tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten,
postzegels en toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld
en eventuele servicekosten.
Jumbo, Hans Kok Colmschate en Jumbo Brinkman Gorssel, .
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Hobbybeurs in Harfsen

Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring (3)

HARFSEN - In Dorpshuus Hoeflo
wordt op zondag 17 maart 2019
van 10.00 uur tot 16.00 uur een
hobbybeurs gehouden. Na het
succes van vorig jaar hebben hobbyisten extra veel belangstelling
en heeft men nu een tweede zaal
helemaal kunnen vullen.

Gezocht: welwillende lezers
Dit is een feuilleton. Kennis van voorgaande
afleveringen blijft gewenst! Hoe dat kan, zie
afsluiting.

In de zalen is te zien hoeveel
mensen er met hun verschillende
hobby's bezig zijn en tevens is er de
mogelijkheid voor volwassenen en
kinderen om een workshop of make
and take te volgen.
De organisatie, die dit voor de derde
keer verzorgt, heeft een groep
enthousiaste hobbyisten uit Harf-

sen en de regio verzameld. Er is
een breed aanbod van creativiteit
te zien: zoals o.a. brushlettering,
honingproducten, figuurzagen,
porselein, glittertatoes, bloemstukken, bijzondere cadeaus van papier,
kaarten, omslagdoeken, creaties
van wol, stof, sieraden, etc. kortom
teveel om op te noemen. Verder is er
ook gelegenheid om benodigdheden
te kopen. Het is de moeite waard!
Laat u verrassen; u wordt uitgenodigd om een kijkje te komen nemen
tussen 10.00 - 16.00 uur in Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 4-6. Voor
informatie: 0573-431252 (Aartje-Harfsen).
De toegang en parkeren zijn vrij.

Vrijwilligers al druk doende met
voorbereidingen voor tentfeest Loo-Bathmen!
LOO-BATHMEN - Ook in 2019 wordt
er in Loo-Bathmen een fantastisch tentfeest georganiseerd door
Stichting Evenementen Loo, die
hierbij worden ondersteund door
vele vrijwilligers. Dit jaar zal het
tentfeest voor de 21e keer worden
gehouden en wel op zaterdagavond
30 maart.
Dit jaar is gekozen voor de band
'Opschaakl’n', een band die covers
van onder andere Normaal, Bökkers,
Jovink en Kas Bendjen afwisselt met
fris eigen werk.
Dan zullen ook 'The Marshalls' wederom naar Loo-Bathmen afreizen.

'The Marshalls' spelen vooral klassiekers van onder meer Status Quo,
Led Zeppelin, Queen, Golden Earring,
Metallica en Van Halen en uiteraard
veel AC/DC. Deze beide bands beloven er dus een superheerlijk feestje
van te maken. Ook zullen de populaire muzieknummers niet ontbreken,
want ook een dj zal het feestje van
de nodige hits voorzien.
De week voorafgaand aan 30 maart
zullen de vele vrijwilligers alles tot
in de puntjes verzorgen, van opbouw
van de tent tot aankleding van het
terrein, aan alles is gedacht.
Voor informatie voor dit tentfeest zie
www.loosalarm.info

Die ‘rekkelijken’, die wat elastischer zijn en mogelijk bereid hun mening wat te herzien. De ‘preciezen’ die kostte wat kost hun onwrikbare waarheid
vast houden. Wel een op onkunde gebaseerde
waarheid. De geschiedenis van het boeddhisme is
Ik koos noodgedwongen een ‘wereldlijk’ voorbeeld. tot op vandaag de dag even gewelddadig, wreed
en oorlogszuchtig als die van het christendom en
In de hoop zo op de loer liggende overgevoeligde islam! Nóg een testvraag: waar kopen jullie zelf
heden rond christelijk geloof te temperen. Met
mijn keuze voor Wereldwinkel Bathmen (WW) kan die ‘zuivere’ producten? In je eigen WW is strijdig
met jullie evangelie. Wie dat tóch doet, moet dus
ik tegelijk aantonen dat het type discussies als
een redenering hebben die de eigen ‘afvalligheid’
rond de ‘anti-homo’ verklaring zich op veel meer
recht breit! Of, kijk in het winkelwagentje van
plekken voordoet. Ik had het over ruwweg drie
soorten reacties bij die ‘missie’ van onze WW. Een sommige WW’ers in de supermarkt. Alles behalve
domweg wegzetten van het hele idee van zo’n WW de ‘zuivere’ spullen uit het assortiment? Natuurals achterhaald ideaal van softe geitenwollensok- lijk, er zijn vast rechtvaardigingen die hier soms
‘houdbaar’ zijn. Maar in die andere gevallen?
kendragers. Op dezelfde manier reageerden sommigen ook op die ondertekenaars van de Nashvil- Dan wil je anderen dus tot iets bekeren, waaraan
je jezelf onttrekt. Kun je dat, ik opper het met
leverklaring: achtergebleven oude zeurkousen
met verkalkte hersenen. Nou, dat gaat voor onze schroom, vergelijken met priesters die hun celiWW’ers echt niet op. Voor zover ik ze ken, zijn de baatsgelofte ontduiken? Met soms misschien óók
wel houdbare rechtvaardigingen, maar wat ook
bestuursleden, commissieleden (inkoop, etaleren
e.d.) en de meeste overige vrijwilligers/medewer- een heel instituut tot wankelen kan brengen.
kers die de winkeldiensten draaien stuk voor stuk
Uiteindelijk draait het om hardnekkige onkunde
capabele mensen, jonger en ouder, die met beide
benen in de moderne samenleving staan! Kortom, en onwil, de gegarandeerde ingrediënten voor
relationele kaalslag. Zoals mij met die broer en
zo’n botte redenering over de WW als zodanig,
zus overkwam! Volgende keer terug naar die ‘antikun je bestrijden door simpel te checken.
homo’ verklaring.
Ik verdeelde die leden in ‘rekkelijken’ en ‘preAfsluiting
ciezen’ als het gaat om het uitdragen van die
WW-geloofsbelijdenis: eerlijke handel en inzet op De redactie heeft een formidabel ‘Uitzending
gemist programma’. Al mijn columns staan op de
duurzame ontwikkeling en rechtvaardigheid, ter
website van de BK. Ga naar www.bathmensekrant.
voorkoming van oorlog en migratiestromen. Hoe
dat ligt, kan ik toetsen door een beetje ‘moeilijk’ nl, kies ‘Bathmense Krant – Bathmense Krant,
dagelijks het nieuws …’; kies linksonder ‘Welbete gaan doen. Niet per se lelijk of kwaadaardig,
ook poeslief! Ik vraag bijvoorbeeld naar die over- schouwd’, en mijn columns verschijnen, nu zelfs
dosis aan Boeddhaprullaria op de schappen. Waar even met noten als toelichting en verantwooris de Bijbel, de islam met de Koran, het Boek van ding! Hulde.
Mormon? Toch net zo religieus als dat BoeddhisPiet van der Klis.
me? Grote kans dat ze nu komen bovendrijven.
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Groei&Bloei over 'The Dutch Wave'
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DIEPENVEEN - In de lezing op dinsdag 12
maart laat Hans Ringers voorbeelden zien
van een nieuwe manier van tuinieren,
waarbij het accent ligt op natuurlijke 'wilde'
beplanting. De tuinontwerpen worden
opgebouwd in golvende lijnen met elkaar
aanvullende of juist contrasterende planten,
waarbij vormen en kleuren een harmonieuze
indruk maken. Er wordt gewerkt met bijzondere en dikwijls vergeten vaste planten,
grassen en bolgewassen.
Piet Oudolf, Rob Leopold, Henk Gerritsen en
Ton ter Linden waren de voorlopers van deze
stroming. Piet Oudolf, de belangrijkste verte-

genwoordiger, stelt: “Planten zijn als muzieknoten, ik bedenk de compositie, ik weet hoe het
klinken moet, maar een ander voert het uit.”
Hans Ringers, reisbegeleider van vele boeiende
tuinreizen, neemt de toehoorder mee langs
diverse tuinen waaronder De Vlinderhof, Piet
Oudolfs eigen tuin in Hummelo, tuinen in Engeland, o.a. Pensthorpe, Scampston Hall en tuinen
in Duitsland. Ook wordt er aandacht besteed
aan privétuinen in binnen- en buitenland die
zijn ontworpen vanuit 'The Dutch Wave' visie.
De lezing wordt gehouden in de Hof van Salland, Dorpstraat 30 in Diepenveen. Aanvang:
20.00 uur, zaal open: 19.30 uur.
Info: www.deventer.groei.nl

"Ik wil u een goed buitengevoel geven bij de tuin die
geheel bij u past, vier seizoenen lang!"
JOPPE - Tuinontwerper Gisbert Riphagen
van Hoveniersbedrijf ‘Buitengevoel’ heeft
meer dan 20 jaar ervaring in tuinarchitectuur en tuinaanleg en beschikt hij over
een brede kennis van planten en bomen.
Hij heeft een eigen stijl van ontwerpen met
natuurlijke elementen en bloeiende borders in
strakke lijnen. Wilt u een origineel tuinontwerp of beplantingsplan? Of zoekt u iemand
voor uw tuinaanleg, tuinrenovatie, tuinadvies
of tuinonderhoud? Kijk voor de projecten op
www.buitengevoel.nu
Graag komt Gisbert bij u langs voor een vrijblijvend kennismakinggesprek of tuinschets
aan huis.
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Geschikt voor o.a. tuinen, balkons en speelveldjes

Velvetgrass verkoopt mooiste en beste
kunstgras van dit moment

BATHMEN – Het seizoen is dit jaar al vroeg
begonnen door het uitzonderlijke mooie
weer. Velvetgrass heeft op tijd nieuwe
contracten afgesloten met verschillende producenten van kunstgras, waardoor er weer
een breed assortiment is ontstaan. Wilfred
Markvoort, eigenaar van Velvetgrass legt uit
wat de belangrijkste veranderingen zijn.

pen zomer zijn veel gazons enorm verdroogd
door het warme weer waardoor veel mensen
overstapten op kunstgras. Ook de enorme hoosbuien komen steeds vaker voor waardoor de
riolen het water niet meer kunnen verwerken.
Kunstgras is uitermate geschikt om regenwater
in je tuin te behouden i.p.v. het in het riool te
laten lopen. Gemiddeld laat kunstgras 60 liter
water per vierkante meter per minuut door. De
ontwikkeling van kunstgras blijft enorm hard
gaan. Het mooiste voorbeeld is wel de nieuwe
Y-vormige vezels. De dwarsdoorsnede van de
grasspriet heeft echt de vorm van de letter Y
waardoor er veel meer veerkracht in de grasspriet zit. Je kunt er gerust twee maanden een
zwembadje op zetten in de zomer. De vezels
zijn zo weer overeind te borstelen. Als laatste
nog een tip als u kunstgras wilt aanschaffen.
Koop altijd een PE en geen PP product en let
op de hoeveelheid en dikte van de vezels. Dat
bepaalt de kwaliteit en dus ook of het kunstgras mooi blijft", aldus Markvoort.
Kijk voor meer info op: www.kunstgrasspecialist.nl
Velvetgrass, Looweg 68 Bathmen,
tel. 06-27057764.

Kunstgras
"Doordat we het afgelopen jaar een aantal
kunstgrasprojecten hebben uitgevoerd met verschillende toepassingen is ons assortiment weer
enorm uitgebreid. We werken hier in de regio
voor bedrijven als Mc Donalds en Julianatoren
die de kwaliteit van het kunstgras en onze
manier van werken enorm weten te waarderen.
Doordat we veel tijd stoppen in ontwikkeling
blijven we vernieuwend. Zo hebben we afgelopen jaar een nieuw boarding-systeem op de
markt gebracht voor voetbal- en hockeyveldjes.
Momenteel zijn we bezig met het toepassen
kunstgras in varkensstallen in samenwerking
met Piggy’s Palace en Forfarmers. Er is een
soort tafel ontworpen met kunstgras. Hier kunnen de varkens beschutting zoeken en kunnen
ze zelfs in het kunstgras wroeten waardoor er
• Foto: Kunstgras met een zeer natuurlijke
een natuurelement in de hokken wordt gecreuitstraling bij Mc Donalds.
eerd. Het weer wordt steeds extremer. Afgelo-






 
 
  
  

     

PARTICULIER / PRIVÉ OMGEVING

DUURZAAM VERGROENEN

Van Ginkel Oost - Nederland B.V.
Postbus 37
7400 AA Deventer

Hemeltjesweg 4 T 0570 54 32 80 E oostnederland@ginkelgroep.nl
Bathmen
F 0570 54 45 17 I www.ginkelgroep.nl

DUURZAAM VERGROENEN
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Veel nieuwe tuinmachines bij Holvo in Lettele
LETTELE - Stiga heeft haar programma tuin- en
park machines nog verder uitgebreid met diverse
accumachines en robotmaaiers. Er is nu al een robotmaaier voor € 899,00 inclusief begrenzingdraad.
De M - modellen beschikken over een stervormig
mes, een smartapp via bluetooth en eenvoudig te
bedienen toetsenbord.
In het verleden werden de meeste tuin- en parkmachines aan gedreven door een benzinemotor. Iedereen
kent het wel: veel lawaai, stank en benzine bij vullen.

Dat is nu verleden tijd met de nieuwe lijn accumachines van Stiga. U kunt kiezen uit een bladblazer,
kettingzaag, heggenschaar, hoogsnoeier, trimmer, bosmaaier of een gazonmaaier. Met één accu kunt u alle
machines gebruiken. De grote voordelen zijn: u hebt
geen benzine nodig, u bent veel mobieler, omdat u niet
gebonden bent aan een stroomkabel, u hebt minder geluid en geen uitstoot van uitlaatgassen. Kortom handig
en krachtig. Stiga heeft vier accuranges: 24V, 48V, 48V
dual en 80V, ieder met een scala aan machines.

>ĂŶĚďŽƵǁDĞĐŚĂŶŝƐĂƟĞ
ĂƚŚŵĞŶƐĞǁĞŐϮϯďͲϳϰϯϰWt>ĞƩĞůĞ

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

Nieuwe loopmaaiers met twee batterijen
Nieuw in het programma is de 500 serie machines met 48 volt lichtgewicht batterijen. Er kunnen twee batterijen tegelijk in de maaier worden
geplaatst waardoor de werktijd verlengd wordt. Ze doen zeker niet onder
voor een model met benzinemotor en kennen niet de nadelen. Ze kunnen
tot 1500 m3 maaien met een lading. Bij de 500 serie horen ook nieuwe
bladblazers, heggenscharen en trimmers.
Zitmaaier met batterij aangedreven motor
Nieuw model is de Stiga e-Park
220 zitmaaier met knikbesturing,
elektrische aandrijving, en 95
cm maaidek. Het maaidek kan
omhoog geklapt worden, zonder
dat de V-snaar losgekoppeld moet
worden. De maaier beschikt over
twee li-ion 48 volt 90ah batterijen. U kunt ongeveer anderhalf uur maaien. De oplaattijd
bedraagt vier uur.
Kom in de winkel en overtuig u van de voordelen van deze machines.
Het programma van Stiga bestaat verder uit loop- en zitmaaiers, robotmaaiers, bosmaaiers, heggenscharen, kettingzagen, bladblazers en ander
gemotoriseerd tuin gereedschap. Stiga staat al jaren bekend om zijn
kwalitatief goede frontmaaiers met een hoge restwaarde.
In de uitgebreide winkel van Holvo vindt u naast het Stiga-programma
onder andere Echo kettingzagen en heggenscharen, tuingereedschap, Gallagher afrasteringsmateriaal, Hikoki elektrisch gereedschap, werkschoenen, klompen, houtklovers en handgereedschap van de betere merken.
Daarnaast beschikt het bedrijf over een goed uitgeruste werkplaats voor
service en reparatie van tuin- en park machines. Meer informatie vindt u
op www.holvo.nl U vindt Holvo aan de Bathmenseweg 23 b te Lettele. Tel.
0570-551586.

UniCom Oost:
onderhoud voor elke ondergrond

7XLQRQGHUKRXG7XLQDDQOHJ
%RRPYHU]RUJLQJ
/HLOLQGHV
'DNSODWDQHQ
5KRGRGHQGURQV
+DDJEHXNHQ
&RQLIHUHQHQ]

6PLWMDQ'.0DUNHOR
7HO
EURQ]HZLMNHUJURHQ#JPDLOFRP

+ROWHUZHJ
3$/HWWHOH


ZZZOXHNVJURHQQO
OXHNVJURHQ#JPDLOFRP

%H]RHNRQ]HVLWHZZZOXHNVJURHQQO

ZZZEURQ]HZLMNHUJURHQQO

Wilt u de Zaterdag ook weer voor uzelf?
koop dan een Husqvarna Automower
die maait uw gazon altijd mooi en strak.

Voor aankoop, onderhoud of reparatie
van al uw Landbouw en Tuin & parkmachines,
bent u bij ons aan het juiste adres.

www.unicomoost.nl

Colmschate
Lettele
Haarle

Holterweg 112
Ten havesweg 1
Molenweg 8A

Tel 0570-503806

COLMSCHATE/LETTELE/HAARLE UniCom Oost is al meer dan zestig
jaar actief als dienstverlener in:
• Tuin- & Park machines van
particulier tot professioneel.
• Loonwerk.
• Grondverzet/grondwerk/bestrating.
• Kunstgrasveld onderhoud.
• Groen/haag knippen/mulchen/onkruidbestrijding.
• Mechanisatie: verkoop van
tractoren en landbouwmachines.
•
Asbestsanering.

Kunstgras
UniCom Oost is er voor iedereen.
Zo kunnen ook sportverenigingen
gebruik maken van de diensten
van UniCom Oost. Veel sportclubs
hebben de overstap gemaakt van
gras naar kunstgras. Kunstgras
Met 65 werknemers is het bedrijf
is inderdaad ideaal, maar het
werkzaam voor een flink aantal
heeft zeker ook onderhoud nodig,
opdrachtgevers en particulieren,
zodat het veld goed bespeelbaar
vooral in Oost-Nederland. Uniblijft. Het is belangrijk dat de
Com Oost heeft vestigingen in
infill, het materiaal dat tussen de
Colmschate (Deventer), Lettele
kunststofvezels wordt gestrooid,
en Haarle. Vanuit de vestiging in
schoon en los blijft voor een goede
Colmschate wordt een uitgebreid
assortiment tuin- en parkmachines veerkracht en doorlating van het
veld. UniCom Oost doet gewoonlijk
verkocht.
het jaarlijks onderhoud, terwijl de
Er zijn machines te koop en te
vereniging zelf vaak het wekelijks
huur voor alle tuinklussen. Als
onderhoud voor zijn rekening
dealer van diverse grote merken
neemt. Naast kunstgrasvelden verzoals Husqvarna, Makita, Lumag,
zorgen zij ook het onderhoud van
Briggs and Stratton en Kranzle is
veel tennisbanen. Deze banen zijn
UniCom Oost in staat om iedervaak opgebouwd uit diverse lagen,
een een passende machine aan te
die door de machines gereinigd en
bieden. Ook heel interessant momenteel is de populaire Husqvarna waterdoorlatend worden gemaakt.
Automower die het gras zelf maait
of de accutuingereedschappen die UniCom Oost is gevestigd aan
zowel door professionals als parti- Holterweg 112 te Deventer, Ten
Havesweg 1 te Lettele en Molenweg
culieren in groten getale worden
8A te Haarle. Tel. 0570-503800.
gebruikt. Ook kunt u bij UniCom
Voor meer informatie:
Oost terecht voor reparaties en
www.unicomoost.nl
onderhoud van alle merken.
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Tips voor uw tuin

Tuingemak voert de boventoon dit jaar

De Brinker Tuinen uit Bathmen geeft gratis
schetsadviezen voor tuin zonder zorgen
vijver die helemaal geen werk met
zich mee brengt. Onze tuinexperts
kennen alle trucs om gelukkig te
worden in een tuin met zo min
mogelijk werk."
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 laat men je zien
dat je samen een heel eind kunnen
komen.
Op 1 maart is De Tuinen van Appeltern geopend. De voorjaarszon gaat
weer schijnen, de bloemen gaan
weer bloeien en de tuin ontwaakt
jouw tuin passen. Daarnaast geeft uit zijn winterslaap. Het park met
BATHMEN/APPELTERN - Het
meer dan 200 voorbeeldtuinen
Ben van Ooijen, directeur van De
is bijna lente, tijd om aan de
is helemaal klaar voor de lente.
Tuinen van Appeltern, je allerlei
slag te gaan in de tuin! Op 9
Tijdens de tuinadviesdagen is er
tips en trucs op het gebied van je
en 10 maart 2019 worden de
tuin. Ook worden de veelgemaakte natuurlijk ook tijd om het park te
tuinadviesdagen gehouden bij
tuinfouten besproken tijdens deze bekijken, genoeg tijd om inspiratie
het grootste tuininspiratiepark
vermakelijke én leerzame dag. "Een op te doen dus.
van Nederland, De Tuinen van
tuin waarin je meer kunt genieten
Appeltern. Tijdens deze dagen
dan werken, dat wil toch iedereen? Lijkt het je leuk om gebruik te
geeft De Brinker Tuinen samen
maken van gratis schetsadviezen
met tientallen andere Appeltern In Appeltern vinden ze dat het
Tuinexperts gratis tuinadvies. Je dan geen stenen tuin mag worden. tijdens de tuinadviesdagen? Meld je
wordt op weg geholpen door één Een tuin zonder beplanting is geen dan aan via www.appeltern.nl
tuin", zegt Ben van Ooijen. "En dan Zorg dat je er op tijd bij bent,
van de Appeltern Tuinexperts.
want de tuinadviesdagen zijn erg
nog is het onderhoud heel goed
Je betaalt alleen entree voor
geliefd bij tuiniers in het hele land.
regelbaar. Hagen die nauwelijks
toegang tot het park.
gesnoeid hoeven te worden, borders Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk
Tijdens de tuinadviesdagen wordt
8 maart om 10:00 uur.
duidelijk welke keuzes het beste bij met makkelijke planten of een

Bestrating zonder onkruid
Bij open bestrating geldt hetzelfde als bij open grond in uw borders.
De onkruidzaadjes vallen in de voegen en gaan daar kiemen. Door de
voegen regelmatig schoon te spuiten met een hogedrukreiniger en
opnieuw in te zanden, haalt u de voedingsbodem weg en wordt de
doorlaatbaarheid vergroot. Schoon metselzand is minder voedzaam en
laat het water makkelijk door. Zaadjes hebben naast voeding en licht
nu eenmaal ook vocht nodig. U kunt de voegen vullen met voegenmortel waardoor er helemaal geen ruimte overblijft waar onkruid tot
ontwikkeling kan komen.
Afwateringsystemen
Het overtollige water in uw tuin kan worden afgevoerd met een
lijnafwateringsysteem. De gootjes zijn er in diverse uitvoeringen en
zijn voorzien van een zinkbak waarin zand en ander vuil worden
opgevangen. U kunt de lijnafwateringsystemen aansluiten op de
hemelwaterafvoer of rechtstreeks een sloot of watergeul. Het voordeel
van de lijnafwateringsystemen is dat ze het water in de breedte van
een terras of plein verzamelen en er, esthetisch gezien, fraai uitzien.
Je kunt tegenwoordig ook al een verlichting plan combineren met
hetzelfde systeem.
Bodembedekkers

Bodembedekkers zijn plat over de grond groeiende vaste planten en
heesters. Vaak wortelen ze zichzelf ook nog vast zodat ook steile
taluds kunnen worden begroeid. Het voordeel van bodembedekkers is
de al eerder genoemde afdichting van de grond waardoor onkruid weinig kans krijgt. Een groter voordeel van bodembedekkers is wellicht
nog de lage, platte groeiwijze waardoor zij kunnen worden ingezet als
een alternatief voor gazon. Een andere aangename bijkomstigheid bij
het gebruik van bodembedekkers is dat solitair planten er extra mooi
door uitkomen.
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Rabobank Salland Coöperatiefondsbijdrage voor 26 projecten in Salland
DEVENTER - Blije gezichten bij de
bestuurders van 26 organisaties
die in Salland mooie projecten
realiseren. Zij ontvingen onlangs
uit handen van Rabobank Salland
een financiële bijdrage uit het
Coöperatiefonds. Ruim € 71.000,aan cheques werd verdeeld. In
2018 heeft Rabobank Salland via
haar Coöperatiefonds ruim
€ 205.000,- bijgedragen aan diverse projecten in Salland.
Directievoorzitter Marco Dirksen:
“Wat hebben we mooie initiatieven
in Salland! Ik word ontzettend blij
van al deze projecten die bijdragen
aan de groei van Salland. Zo dragen
we dit keer bij aan de verduurzaming van de regio, een stukje
innovatie en projecten die de omgeving waarin we leven verbeteren.
Hoe gaaf is het dat we vanuit ons
Coöperatiefonds hier financieel aan
kunnen bijdragen. De toekenning
wordt gedaan door de Coöperatiefondscommissie, bestaande uit leden
van Rabobank Salland. Zo bepalen
leden hoe een deel van onze winst
weer terugvloeit in de samenleving.
Want onze leden weten als geen
ander wat goed is voor de omgeving
waarin zij graag leven.”
Organisaties die een Coöperatiefondsbijdrage ontvangen:
• Stichting de Cirkel Raalte; reali-

• AV Daventria 1906: aanschaf van
hoogspringmat.
• Stichting Kinderboerderij Wijhe:
realisatie van een waterspeelvoorziening.
• Noaber Energie U.A. Bathmen:
oprichting van de Coöperatie.
• Montessorischool van Lith: duurzame verlichting van het schoolplein.
• Carnavalsvereniging De Sukkewottels: inrichting van de tent.
• Muziekvereniging Salland - Lierderholthuis: aanschaf van diverse
materialen.
• Jenaplanschool ‘De Kleine Planeet’: vernieuwing van het schoolplein.
• Buurthuis Middel: vernieuwing
van het buurthuis.
satie van klimaatbeheersing in de
woonkamer.
• Buurtbewoners de VloedkampenRaalte: realisatie van een Jeu de
Boulesbaan.
• Koersbalgroep Bathmen: vervangen van verouderde koersbalmatten.
• Haarlese Tennisclub: vervangen
van huidige verlichting naar LED
verlichting.
• Buurt AED Linderte- Raalte: aanschaf van een AED.
• Runningclub Lierderholthuis:
aanschaf van een AED.
• Buurt AED Zonnebergen- Heeten:

aanschaf van een AED.
• Buurt AED Eekteweg - Haarle:
aanschaf van een AED.
• Sportpark Ramele - CRT Raalte:
aanschaf van een AED.
• Vrienden van het HofstedehuisRaalte: ondersteuning van diverse
activiteiten.
• Tennisclub Mariënheem: aanschaf
van een nieuw kassasysteem.
• Stichting Oranje comité Heino:
aanschaf van materialen voor
stroomvoorziening.
• Scouting Achille Ratti - Heeten:
vernieuwing van het dak van het

clubgebouw.
• Dynamic Tennis Olst: aanschaf
van spelmaterialen voor koersbal en
curling.
• Stichting Zorgtuin Molenenk
- Deventer: aanschaf bouwunit
voor het bieden van onderdak en
werkruimte.
• Stichting Wereldwinkel Raalte:
vernieuwing van het kassasysteem.
• Stichting ATD Vierde Wereld Wijhe: et onderhouden van boerderij
‘t Zwervel.
• Tennisclub Bathmen: vernieuwing
van het clubgebouw.

Volgende bijeenkomst
Coöperatiefonds
In juni 2019 komt de Commissie
Coöperatiefonds weer bij elkaar om
ingediende aanvragen te beoordelen. Met een bijdrage van het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank
Salland investeringen, waarvan een
groot deel van de samenleving kan
profiteren.
Hebt of kent u ook zo’n initiatief?
Kijk dan eens bij ‘Sponsoring en Rabofondsen’ op de website rabobank.
nl/salland hoe u een aanvraag kunt
indienen.

Geen dubbele bodems
Met m'n hand op die van haar wandelen we samen over de gangen. Mevrouw K. achter haar rollator, met Poes voorin de mand.
Zo leggen we met z'n drieën heel wat meters af. Ik neem me voor
om een keer een avond alleen bij mevrouw K. aan te sluiten. Om
te zien wat zij allemaal op een avond beleeft. Van de ene naar
de andere wandeling. Van de ene woonkamer naar de andere. Het
maakt mij nieuwsgierig.
Maar vanavond nog niet. Vanavond is het handiger als ik een
aantal bewoners individuele aandacht geef.
Mevrouw K. wil aan de grote tafel gaan zitten en vindt het prima
als ik naast haar kom zitten. In alle rust pak ik de Braintrainer
erbij. (Braintrainer is een computer met een aanraakscherm,
waarop quizzen en spellen gedaan kunnen worden.)
Als ik bezig ben de Braintrainer aan te zetten, zegt mevrouw K.
dat het ding niet voor haar hoeft te staan. Als ik het scherm een
stuk op schuif en vervolgens vraag of ze zo samen een quiz, een
spel wil doen, blijft ze bij haar standpunt. Nee hoor, geen zin
in. Dat is niks voor haar. Mevrouw K. stapt op en start weer een
wandeling. Ik blijf met een grote glimlach achter. Geniet zo van
de puurheid van de mensen. Zo is er innig contact en zo is het
weer weg.
De verzorgende licht toe dat ik ook eens kan uitproberen om
eerst alles klaar te hebben staan en dan iemand uit te nodigen.
Ik voeg woord bij daad. Zorg dat alles klaar staat en kijk in het
rond om te zien wie er zin heeft. Mevrouw S. vangt mijn blik en
komt glunderend aan. Ja, hier heeft ze wel zin in! Samen doen
we de ene na de andere quiz. We kiezen het juiste fruit, klikken
de juiste foto aan, vullen de gezegdes aan en klikken voorbij
zwemmende vissen weg. En de quiz op tijd? Nee, giebelen we, die
doen we niet, omdat we daar allebei zenuwachtig van worden. We
zitten knus bij elkaar. Het mooie apparaat draagt zeker bij aan
het dit intense contact. Samen genieten van een activiteit, genieten van positieve dingen. Ook lachen we wat af. Het contact
is heerlijk, warm, gezellig. Dat vindt mevrouw ook, want aan het
eind zegt ze: “Wat ontzettend fijn dat je me gevraagd hebt naast
je te komen zitten. Ik heb zo enorm genoten vanavond. Ik had
het niet willen missen.”
Dit pure Zijn van de mensen raakt me keer op keer.
Er zijn geen dubbele bodems, het is zoals het is.
Nathalie Steffens,
vrijwilligerster bij ’t Dijkhuis in Bathmen, op de plek waar mensen
met dementie wonen.

‘Ik zie, ik zie’…. lezing door Peter Paul Hattinga Verschure
BATHMEN - Spreker op maandag 11 maart 2019
is Peter Paul Hattinga Verschure, kunstenaar,
stadstekenaar en docent, en auteur van de
boeken ‘Een wereld van verschil’ en ‘Zie de stad’.
Over zijn nieuwste boek ‘Levenswerk in tekeningen - stadgezichten van Deventer’, was hij
recentelijk in het nieuws.
In zijn lezing vertelt hij over hoe onze ogen ‘bedriegen’ en hoe kunstenaars daarvan gebruik maken.
De kaarsen in de schilderijen van Rembrandt stralen
werkelijk licht uit. In de landschappen van Van
Ruisdael is het alsof je kilometers ver kijkt. De kleu-

ren in de schilderijen van Barnett Newman zien er
fluorescerend uit. Of lijkt dat allemaal maar zo? Men
maakt kennis met illusie en schijn in de beeldende
kunst, van vroeger en nu. Van de ‘uitvinding’ van
het perspectief in de Italiaanse Renaissance tot de
kleurenexperimenten van meer eigentijdse kunstenaars als Johannes Itten en James Turrell. Kortom.
een lezing waarin men van alles te weten komt over
het hoe en waarom van perspectief, contrast, vorm
versus restvorm, kleurwerking en beweging.
Cultuurhuus Braakhekke Bathmen, aanvang 20.00
uur. Entree € 7,00 p.p. BBKK-leden gratis.
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Bathmen
* Vr 08 en za 09 mrt, 20.00 uur: Toneelgroep PJB
speelt Anne Frank & Me in Cultuurhuus Braakhekke.
* Ma 11 mrt, 20.00 uur: BBKK-lezing ‘Ik zie, ik
zie’…. door Peter Paul Hattinga Verschure in Cultuurhuus Braakhekke.
*Di 12 mrt, 20.00 uur: Inloopspreekuur Dorpsplatform Bathmen in Cultuurhuus Braakhekke
* Wo 13 mrt, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Duo Henk
en Rienus in Cultuurhuus Braakhekke.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Almen
* Do 07 mrt, 20.00 uur: Lezing ‘Verfoeide pausen
en oogstrelende kunst’ door Han van Hagen voor
het Comité voor Winterlezingen in ‘Ons Huis’,
Dorpsstraat 37, tegenover de kerk.

ovERWINms
ALMEN - Zaterdag 16 februari was
bij de Hoofdige Boer de feestavond
van team ovERWINms. Dit team
gaat op 10 juni de Mont Ventoux
beklimmen met als doel zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor
onderzoek naar de ziekte MS.
Deze feestavond werd mede mogelijk
gemaakt door Landhotel De Hoofdige Boer, de bands de Sleppers en
Droadloos die belangeloos de hele
avond voor muziek hebben gezorgd en
Werktuigvereniging Almen-Harfsen,
installatiebedrijf Elkink uit Laren en
beveiligingsbedrijf 1Alert Securety.
Maar de fantastische opbrengst van
deze avond komt natuurlijk ook door
alle vrienden, familie en bekenden die

er een prachtig en onvergetelijk feest
van hebben gemaakt!
Het resultaat van deze avond: €
3283,50!
Wilt u ovERWINms ook steunen? Ga
dan naar: https://deelnemers.klimmentegenms.nl/projects/overwin-msnl

Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-12, alleen voor spoedeisende gevallen.
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen),
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels,
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groenestrook 1.
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS sportkantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek Bathmen,
TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum Kinderopvang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring van Dorth),
's zomers bij Zwembad De Looërmark.
9 en 10 maart
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. Spoednummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411.
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder:
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Tandarts: Tandheelkundig team Koop, Prinses Julianaplein 1, Goor, tel. 0547-271350.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Zie ook: www.carinova.nl
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Deventer, tel. 653000.
Lettele/Okkenbroek
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar.
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
De Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
Attent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
(buiten).
AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
Riele.
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
Colmschate
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
9 en 10 maart
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartsenpraktijk de Hoge Hond, Hoge
Hondstraat 1, Deventer, tel. 626677.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen: ma
t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00-16.00
uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de Groteplein 18, 7451 DH Deventer.
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu

Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
tel. 653000.
Laren/Harfsen/Almen
9 en 10 maart
Huisarts Laren: Avond-, nacht- en weekendnummer: 0900-2009000. Zie ook: www.huisartsen-laren.
com
Huisarts Almen: Avond-, nacht- en weekendnummer: 0900-2009000. Zie ook: www.praktijkalmen.nl

Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
Bathmen
* Za 09 mrt 19.00 uur: Vesper. Uit de Vespergroep.
* Zo 10 mrt, 10.00 uur: 1e zondag 40 dagentijd. Ds.
J. Muntendam uit Eefde.
Okkenbroek
* Zo 10 mrt,10.00 uur: 1e zondag 40 dagentijd.
Dienst in Bathmen.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Wo 06 mrt, 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Voce Magna. R. Cornelissen
* Vr 08 mrt, 09.00 uur: Eucharistieviering. H.
Brummelhuis.
* Zo 10 mrt, 09.00 uur: 1e zondag 40 dagentijd. Eucharistieviering m.m.v. Voce Magna. R. Cornelissen.
Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 10 mrt, 10.00 uur: 1e zondag 40 dagentijd. Ds.
Henk Schuurman.
* Di 12 mrt, 19.15 uur: Vesper.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 10 mrt, 10.15 uur: Eredienst.
H. Nicolaas Schalkhaar
* Wo 06 mrt, 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Brugkoor. R. Cornelissen.
* Zo 10 mrt, 10.30 uur: 1e zondag 40 dagentijd.
Eucharistieviering m.m.v. Brugkoor. J. Verweij.
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
* Zo 10 mrt, 10.30 uur: Eredienst.
*Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 10 mrt, 10.00 uur: 1e zondag 40 dagentijd.
Biddag voor Gewas en Arbeid. Dienst van Schrift en
Tafel. Ds. H.E. van Boggelen uit Harfsen.
Protestantse Gem. Laren
* Zo 10 mrt, 10.00 uur: 1e zondag 40 dagentijd.
Mw. Swenne Bijzet.
Protestantse Gem. Almen
* Zo 10 mrt, 10.00 uur: 1e zondag 40 dagentijd. Ds.
W. Klein uit Almen.
* Wo 13 mrt, 19.30 uur: Biddag voor Gewas en
Arbeid. Ds. W. Klein uit Almen.
Protestantse Gem. Epse
* Zo 10 mrt, 10.00 uur: 1e zondag 40 dagentijd.
Dienst (Heilig Avondmaal) in Gorssel.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe
* Zo 10 mrt, 10.00 uur: 1e zondag 40 dagentijd.
Woord- en communieviering. m.m.v. het Parochieel
Koor. Dhr. W. Achtereekte.
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Berkel-B Open Dubbel Toernooi
Tennis 2019
LAREN - Ook dit jaar organiseert
tennisvereniging ’t Laerveld in
het voorjaar het Berkel-B Open
Dubbel Toernooi. Traditiegetrouw
is dit het openingstoernooi van
de vereniging.
De wedstrijden worden gespeeld
van maandag 25 maart t/m zondag
31 maart 2019. Je wordt uitgenodigd om aan dit toernooi deel te
nemen.
Dit jaar krijgt het toernooi een
feestelijk tintje, want het Open
Dubbel Toernooi wordt voor de
25e keer georganiseerd! Een extra
reden om je op te geven. Of om
gezellig een kijkje te nemen op het
tennispark, naar de ongetwijfeld
spannende wedstrijden.

Workshop kippen houden bij Pels en Pluim
LAREN - Wilt ook u genieten van de gezelligheid
van eigen kippen en in de ochtend een vers eitje
rapen? Als u meer wilt weten over het houden
ervan, meld u dan aan voor de workshop ‘Kippen
houden’.
Kleindierenvereniging ‘Pels en Pluim Laren’ verzorgt
de workshop 'Kippen houden' voor beginnende kippenliefhebbers die graag meer willen weten over
het houden en verzorgen van kippen, de raskeuze,
huisvesting, voeding, broeden, enz. Want meer weten,
betekent meer genieten.
De workshop, met medewerking van Welkoop LarenBathmen, wordt gehouden in zaal Stegeman in Laren

en bestaat uit een theoretisch deel op donderdagavond 11 april en een praktische ochtendbijeenkomst
op zaterdag 13 april op een buitenlocatie. De avond
duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur en de zaal is vanaf
19.00 uur open.
U kunt zich aanmelden via het contactformulier op de
website www.pelsenpluimlaren.nl
De kosten bedragen € 15,00 p.p. ( incl. kop koffiethee en drankje), ter plekke te voldoen. Belangstelling? Deelname alleen na opgave. Vol = vol, dus wees
er als de kippen bij!
• Foto: Hollands Hoen. (Foto: Marjan Holmer.)

Je kunt je inschrijven voor de
onderdelen GD, HD en DD in de
speelsterkte 3 t/m 8.
Speelsterkte 3 en 4 zijn nieuw dit
jaar! Er zal gespeeld worden op
kunstgrasbanen.
Om deel te nemen aan dit toernooi,
dien je de leeftijd van 17 jaar te
hebben bereikt en dien je lid te
zijn van de KNLTB. Het is mogelijk
om één van de toernooidagen als
verhinderdatum door te geven,
met uitzondering van de finaledag
(zondag).
Geef je snel op via www.toernooi.nl
(toernooinummer: 1900309).
Aanmelden kan t/m zondag 17
maart 2019 of tot het aantal van
120 partijen is bereikt.
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SPAREN VOOR EEN
BOODSCHAPPENPAKKET
deze week dubbele zegels
+ gratis poffertjes
tussen 12.00 en 16.00
op 6 maart

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

