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Klimbim
speelgoedbeurs

Benefietdiner Restauratie Kerkorgel groot succes!
BATHMEN - Het diner was helemaal volgeboekt
en welgeteld 96 gasten werden afgelopen vrijdagavond onthaald op een heerlijke maaltijd in
de prachtige ambiance van de Dorpskerk van
Bathmen.

vrijwilligers werd georganiseerd door de Stichting
Vrienden van het Monument De Dorpskerk Bathmen
met het doel geld bijeen te brengen om de restauratie van het Holtgräve orgel financieel te ondersteunen. Door de ondersteuning van deze bedrijven en
al die vrijwilligers is er weer heel wat geld in de pot
gestort voor het goede doel. Maar het restaureren
van zo’n oud orgel is een dure zaak en dus gaat de
Stichting nog even door. De Stichting vervolgt de
komende maanden haar acties met een muzikaal
programma waaraan ook Orpheus zal deelnemen.

Muzikaal werden de deelnemers verrast door organiste Ingeborg van Dokkum en saxofoniste Daphne
Wesseling. Zij verzorgden de muzikale intermezzo’s
waarbij het zo juist gerestaureerde orgel en de saxofoon schitterend harmonieerden.
Het feestelijke diner dat mogelijk werd gemaakt door
• (Foto: Otto Westra.)
royale steun van Bathmense ondernemers en vele

Moederdagconcert op 11 mei bij Windkorenmolen De Leeuw
OUDE MOLEN - De ‘Vrienden van
de Molen’ van Windkorenmolen
De Leeuw (Lettele, Oude Molen)
presenteren op de Nationale
Molendag van 11 mei een wel
heel bijzonder concert op het
molenplein rond de molen. Het
tweejaarlijks korenfestival ‘Koren op de Molen’ krijgt namelijk
dit keer, omdat het een dag later
Moederdag is, het thema ‘Moeder’ mee.
Deze ode zal aan alle jonge en oudere moeders, grootmoeders, bijna
moeders en zij die nog moeder
willen worden, worden aangeboden
door vier koren uit deze streek:
koren met ieder een eigen geluid
en repertoire. Uit Gorssel komt
de vrouwengroep No Romeo’s, uit
Schalkhaar de Vocal Group Notes,
uit Dijkerhoek de Möl’n-zangers
en uit Bathmen het vaste koor bij
dit festival De Bêkezangers. In de
namiddag van 15.00 uur tot 19.00
uur zingen de koren, afwisselend,

BATHMEN - Op zaterdag 23 maart
wordt van 9.30 - 12.00 uur in
Cultuurhuus Braakhekke een
speelgoedbeurs gehouden. Deze
beurs wordt georganiseerd door
de Stichting Klimbimbeurzen.
Op vrijdag 22 maart van 10.00 12.00 uur en van 13.30 - 20.00
uur kan voor de beurs speelgoed
worden ingebracht.
De inbrenger ontvangt 75% van de
verkoopprijs, 25% komt ten goede
aan de Stichting Klimbimbeurzen.
Per ingebracht artikel wordt €
0,15 in rekening gebracht. Gebruikt speelgoed, zoals duplo, lego,
playmobil, puzzels, poppen en
spellen, maar ook kindermeubilair,
(auto)stoeltjes, tafeltjes, boxen en
(camping)bedjes zijn welkom. Ook
verwacht men deze beurs fietsjes,
tractors, trampolines en rollerskates e.d.
Denkt u er aan dat de artikelen
die u inbrengt schoon en compleet
zijn? Om de wachttijd te verkorten
dient u een lijst te maken (speelgoedlijst is te downloaden op de
website) met een omschrijving van
de aangeboden artikelen en de
verkoopprijs. U kunt maximaal 20
stuks speelgoed en/of meubilair
aanbieden.
Zaterdagmiddag na afloop van
de beurs kunnen de verkochte
spullen worden verrekend en de
niet-verkochte spullen weer worden
meegenomen. Niet afgehaald
speelgoed gaat naar een goed doel.
Meer informatie op www.klimbimbeurzen.nl De kledingbeurs voor
volwassenen is op 29 en 30 maart.
De kinderkledingbeurs is op 12 en
13 april.

ook diverse hobbyisten kleine en
grotere moederdagcadeautjes te
oren klinken. Dus niet alleen voor koop zullen aanbieden.
onafgebroken een repertoire van
de moeders wat wils, maar eigenlijk Met een hapje, drankje of/en een
allerlei signature en genres, dat
pannenkoek en prachtige zang
speciaal voor deze dag is samenge- voor iedereen.
belooft het een mooie en gezellige
steld. Voor elke moeder wat wils.
happening te worden. Zeker als de
Maar een ode aan moeder kan niet Gezellig zal het Molenplein inweergoden het festival gunstig gezonder de rest van het gezin. Geza- gericht zijn. Naast alles rond het
zind zijn en het een heerlijke zonmenlijk met de vaders, grootvaders, korenfestival houden de ‘Vriennige lentenamiddag gaat worden.
den van de Molen‘ ook nog een
zonen, dochters en kleinkinderen
Reserveer dus alvast de 11e mei in
wordt het een nog groter feest. En kleine markt, waar de hele dag de
laat nou de repertoirekeuze eigen- jaarlijkse Geraniummarkt een keur uw agenda. In april volgen er meer
details.
aan planten aanbiedt, maar waar
lijk bij iedereen aangenaam in de

Het proatheukske
Wat een drokte en wat een feest.
Tegen een uur of tiene kwammen
woensdag de eerste bezeukers
van de Jumbo met grote bossen
bloomen noar buuten. Zie hadden der lange veur in de riege
motten stoan. De kompelementen waren neet van de lôch. Het
was een mooie winkel geworden.
Een dag later sprök ik een eulder
menske. Deepe in de kleere sprök
zie mie an. “Bin ie à bie de Jumbo
gewest.” Zie vun het zo jammer
dat de Emtéé neet meer was. Zie
is neet al te bes meer ter been
en vund het zo fijn, dat ze in die
winkel, onderweg altied eaven kon
rösten in het proatheukske. Gelukkig konne wie eur gerust stellen.
Het proatheukske is ter nog, het
zit alleene op nen andere plaatse.
Zie kloaren helemoal op en vertellen det ze doar, bie een köpke
koffie, de meuiste gesprekken had
gehad. Heel bezunder, het verhaal
van de vluchtelingen, twee jonge
knapen diet, inderdaad in zo’n
bootje en veerder te voot, noar
ons land waren gekommen. Zie
vund het opvallend det ze zo goed
Nederlands sprökken en nog völle
mooier, det ze wark hadden in
hun nieje vaderland. Gek hè, heel
vaake goaj’ noar de winkel um snel
bosschoppen te doon. Het is in de
wereld niks anders as hoast, hoast,
hoast. Disse mevrouw hef gen
hoast, det kan ze neet meer. Vuur
eur is het bosschoppen doon een
verzetje. Bie een köpke koffie, eaven biekletsen in het proatheukske
van de winkel. Dus Jumbo, bie alle
akties diet er komt, verget het
proatheukske met de koffie niet.
Misschien is het nog better um der
een paar steultjes bie te zetten. De
vergriezing slöt in disse tied meer
en meer toe. Het geet niet alleene
um de bosschoppen, ôk de sociale
kontakten bint belangriek veur de
mensen. De winkel is wier lös en
het appeltaartje smaakte merakels.

BathmenseKrant | pagina 2

AB
AB
S
S

Familieberichten
Bij elke gelegenheid past een familiebericht.
De eerstelijns zorgverlener

HOUT
vanaf

/

BETON

€ 73,00

SCHUTTING

per meter geplaatst

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

T
IK MAAK HE
DAT
KUNSTGEBIT
BIJ U PAST!trouw
en natuurge
Karakteristiek
vakmanschap
met ouderwets materialen.
ste
en de nieuw

Wij maken graag met u een persoonlijke advertentie
voor een afscheid, geboorte, jubileum of huwelijk.
U kunt uw familiebericht mailen naar
z advertentie@bathmensekrant.nl
De advertentie graag opgeven voor zondagmiddag
15.00 uur voor plaatsing op dinsdag/woensdag.

*Korting geldt niet voor schuttingen, poorten en actieproducten

Wij sturen altijd een drukproef en prijsopgave retour.
Betonpoer
Grijs of antraciet
15x15x50 cm (Taps)
incl. verstelbare plaat!

De grootste voorraad tuinen Douglas hout in Twente!
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€ 23,95

(incl. BTW, ACTIEPRIJS)

Douglas/Lariks
Zweeds rabat

PAK DE HOOGSTE KORTING

zwart (18 cm)

vanaf

thuis in huis aan huis

€ 3,35/m1

Koop samen met vrienden, buren en familie!

(incl. BTW, excl. korting)

Douglas/Lariks
Zweeds rabat
blank (18 cm)

vanaf

€ 2,62/m1

(incl. BTW, excl. korting)

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

Verkoop en reparatie
van alle merken naaimachines
naaimachines

verkoop & reparatie

Uitvaartverzorging

Haal- en brengpunt Schalkhaar e.o.:
Het Kleinvak,
Oerdijk 80, Schalkhaar
Tel. (0570) 63 19 87
Holten:

Rijssensestraat 229 a 7441 AE Nijverdal Woning- en meubelstoffeerderij

tel. (0548) 613030

G. van Bussel
Burg. v.d. Borchstraat 47, Holten
Tel. (0548) 36 12 35

3 maanden garantie op reparatie!

#samenvoordieren

KOM JIJ OOK
SPEEDDATEN?
WANNEER?
VRIJDAG 22 MAART
HOE LAAT?
VANAF 11.00 UUR
WAAR IS DE SPEEDDATE?
DE HEIKAMP
HENGELOSEWEG 2
7261 LV RUURLO

WWW.MATCH4U.NL
0573 250 185
Ben jij op zoek naar een leuke baan? Kom dan op vrijdag 22 maart
op Nationale Pannenkoekendag naar hèt prijswinnende pannenkoeken
restaurant van de Achterhoek: De Heikamp in Ruurlo! Wij zoeken naar
de beste match voor jou zodat je elke dag met plezier naar je werk gaat.

Heeft jouw kind
nog geen keuze
gemaakt voor een
mbo-opleiding
komend schooljaar?

open
zaterdag
16 maart 10-14 uur

In een sfeervolle omgeving kun je met onze consultants om tafel
en hebben wij misschien wel erg snel jouw droombaan gevonden.
Meer informatie over het speeddaten? Check onze website:
www.match4u.nl.

GEEF JE OP VOOR
15 MAART!

info en aanmelden:

rocvantwente.nl/openzaterdag
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Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek: #DOESLIEF
BATHMEN-OKKENBROEK - Nederlanders moeten
volgens de Stichting Ideële Reclame (SIRE) wat
aardiger worden voor elkaar. Daarom is afgelopen week de campagne #DOESLIEF begonnen om
mensen te bewegen beter met elkaar om te gaan.
Er lijkt soms een groot verschil te zijn tussen ons
tolerante imago enerzijds en wat we dagelijks ervaren in de omgang met elkaar anderzijds. SIRE wil
Nederland graag een beetje mooier en liever maken.
Uit onderzoek is gebleken dat mensen het vaakst
vervelend en agressief met elkaar omgaan in het verkeer, op sociale media en in het openbaar vervoer.
Nergens voor nodig, toch? Daarom herkennen we
ons als Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

helemaal in deze campagne en willen we die ook
van harte steunen en onder de aandacht brengen.
Als kerkelijke gemeente en als gemeenschap van
mensen, die zich met elkaar verbonden voelen en
naar elkaar willen omzien, hechten we immers veel
waarde aan belangrijke zaken als geloof, hoop en
liefde. Ook wij willen - met vallen en opstaan bijdragen aan een positieve sfeer in onze dorpen,
mensen die elkaar zomaar even groeten op straat,
die even vriendelijk vragen hoe het met je gaat en
die voor elkaar klaarstaan als dat nodig is. Meer
weten? Spreekt dit u aan? Kom dan gerust een keer
langs. Al onze vestigingen zijn elke zondag open!
Wees wel:kom.

Primeur: Arminio Quartett voor
eerste keer in Nederland!

BATHMEN - Zondag 17 maart
geeft het Arminio Quartett een
concert in de Dorpskerk te Bathmen.
Tijdens hun studie aan de
Hochschule für Musik in Detmold, richtten de vier jonge
musici - Johanneke Haverkate
en Julia Parusch (viool), Friedemann Jörns (altviool) en Max

Mylène Kroon werden de Juliet
letters van Elvis Costello uitgevoerd en in dit seizoen spelen ze
in de bijzondere productie ‘Dark
Side of the Moon’ van Pink Floyd
aan het theater te Bielefeld.
Voor 2019/2020 staan nieuwe
concerten gepland in o.a. Mönchengladbach en Berlijn. In mei
2018 won het Arminio Quartett de
eerste prijs bij het Auryn Wettbewerb aan de Hochschüle für Musik
in Detmold
Het Arminio Quartett treedt voor
het eerst op in Nederland en wel in
Bathmen! Op het programma staan
werken van Beethoven, Webern en
Brahms.
Zondag 17 maart 2019, Dorpskerk
Bathmen, aanvang: 15.00 uur.
Jongeren tot 18 jaar gratis.
www.muziekkringbathmen.nl

Gundermann (cello) - in 2011
het Arminio Quartett op. Al snel
na hun oprichting kreeg het
kwartet bekendheid dankzij
optredens voor de Duitse omroep
en in diverse theaters en concertzalen in Duitsland. Ook expe- Repair Café!
rimenteert het Arminio Quartett
graag met andere stijlrichtingen: LOO- Koffiezetter, broodrooster,
met de Nederlandse zangeres
stofzuiger heggenschaar, lampen ze doen het niet meer, ze
haperen en weigeren, net als je
ze nodig hebt! De vakmensen
van het Repair Café weten bijna
altijd raad, om de mankementen
eventueel op te lossen.

(Graag van te voren even melden
bij het Infopunt wat u inbrengt;
dit kan van maandag tot en met
vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
en op zaterdag van 10.00 uur tot
13.00 uur tel. 0570 540839) Een
kopje koffie is er voor als u even
moet wachten. Ook staat er een bus
voor vrijwillige bijdrage.
In Nederland gooien we nog steeds
ontzettend veel weg. Ook dingen
waar bijna niets mis mee is en die
na een eenvoudige reparatie weer
prima bruikbaar zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer
in het systeem. Het Repair Café
wil daar verandering in brengen.
Het Repair Café is tevens bedoeld
om dorpsbewoners op een nieuwe
manier met elkaar in contact te
brengen van harte welkom dus
om te ontdekken dat er heel veel
kennis en praktische vaardigheden
in het dorp aanwezig zijn.
Wanneer: woensdag 27 maart2019
Tijd: tussen 9.00 en 12.00 uur.
Waar: NoaberLOOkaal, Scheperboersweg 2.
Noteert u de volgende Repair Café
data alvast in uw agenda:
Let op! Afwijkende datum. I.v.m.
Koningsdag is het eerstvolgende
Repair Café op zaterdag 20 april
2019 van 10.00 - 13.00 uur in Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat
6A in Bathmen.

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.

0570-542600

!

enjoy

Cinebat filmnieuws maart
BATHMEN - Het filmhuis opent
weer haar deuren, deze maand
zelfs twee keer. Filmliefhebbers kunnen opnieuw in eigen
dorp genieten van twee mooie
filmdrama´s, met ijzersterke,
beroemde actrices in de
hoofdrol. Cinebat heeft bij de
keuze van de woensdagfilm
de suggestie van één van onze
bezoekers opgevolgd en hoopt
op deze manier een divers filmen invoelbaar gemaakt. ´Emma
aanbod te creëren.
Thompson zet een afgewogen,
intelligente rol neer, subtiel en
Om 18.15 uur de familiefilm
verpletterend tegelijk’- De VolksSmallfoot (vanaf 6 jr.).
krant.
Geloof jij dat de verschrikkelijke
Fiona Maye (Oscarwinnares Emma
sneeuwman bestaat? Vast niet.
Maar in de animatiefilm Smallfoot Thompson) is een gerespecteerd
rechter van het Hooggerechtshof
barst het van de yeti’s. En wat
blijkt? Ze zijn helemaal niet eng! waar ze bekend staat om haar
Wel hebben ze nogal gekke ideeën professionele en weloverwogen
uitspraken binnen het complexe
over mensen…
familierecht. Terwijl haar huwelijk
In een besneeuwd dorpje boven
met Jack (Stanley Tucci) lijkt te
op een berg heeft yeti Migo een
bezwijken onder haar toewijding
gelukkig leven samen met een
voor het vak, stort Fiona zich op
hoop andere yeti’s. Ze hebben
een ingewikkelde zaak.
een heleboel regels en één van
De 17-jarige Adam heeft leukemie
de belangrijkste is: smallfoots
en zal zonder een bloedtransfusie
bestaan niet. Zo noemen de
niet lang meer leven. Vanwege
yeti’s mensen. En inderdaad, in
vergelijking met die sneeuwmon- zijn geloof als Jehovah’s getuige
weigert Adam de noodzakelijke
sters hebben wij mensen maar
minivoetjes! Als Migo op een dag medische hulp te accepteren. Fitoch een smallfoot vindt, gelooft ona moet besluiten of hij te jong
is om zelf over leven en dood te
niemand in het dorp hem en
beslissen of dat het recht op vrije
wordt hij verbannen. Hij maakt
nieuwe vrienden en is vastbeslo- wil toch zwaarder weegt. Haar
uitspraak heeft hoe dan ook grote
ten zijn gelijk te bewijzen. Maar
wat hij niet weet is dat hij bij die gevolgen voor hen beiden.
Datum: zaterdag 16 maart.
missie weleens achter geheimen
zou kunnen komen die al eeuwen Plaats: Cultuurhuus Braakhekke.
bewaard zijn gebleven. En om een Kosten: € 5,00.
goede reden.
Let op: De volgende filmvoorstelOm 20.30 uur The Children Act ling, The Post, is weer op een
woensdag, n.l. 27 maart om 20.30
In dit filmdrama worden mouur.
rele dilemma´s volledig helder

Van inspiratie NAAR REALISATIE!
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Provinciale Statenverkiezingen - Waterschapsverkiezingen
Bart van Moorsel, Deventer
Statenlid CDA-Overijssel, nr. 8

Het wordt steeds drukker op de weg en in
het openbaar vervoer. Veel inwoners gaan
dagelijks met de auto of trein. Ik vind goede
bereikbaarheid erg belangrijk. Daarvoor
hebben we ons de afgelopen jaren hard voor
ingezet en met succes. De bushaltes in
Borgele zijn behouden gebleven, de snelweg
A1 wordt
de komende jaren
verbreed en de
Inspirerende
showroom
geluidsoverlast van de A1 in Bathmen wordt
beperkt met schermen en een wal. En voor
Persoonlijk
de fietsers
pleit ik vooradvies
fietssnelwegen, zoals
tussen Deventer en Apeldoorn.

Creatief ontwerp

Rudie Haarman, Bathmen
Nicole Koks-Hofman, Okkenbroek
// sanidrome.nl/flemingkandidaat Waterschapsverkiezingen kandidaat Waterschapsverkiezingen
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Drents Overijsselse Delta
nr. 28
nr. 6

Kies daarom 20 maart CDA

Vakkundige installatie

Beleef de Badkamer Inspiratie
Dagen bij Sanidrõme Fleming

Één aanspreekpunt

LOCHEM - Sanidrõme Fleming opent
haar deuren voor de 7e editie van
de Badkamer Inspiratie Dagen op
vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag
24 maart. Naast het opdoen van
badkamerinspiratie presenteert men
ook het lokale ondernemerschap.
Iedereen kan vrijblijvend een kijkje
nemen in de showroom aan de Achterstraat 13-19 in Lochem onder het
genot van een kopje koffie.

Jolanda & Hans Fleming
Uw badkamerspecialisten

Voor de betere badkamer
van A t/m Z

Een heel weekend lang valt er volop
badkamer inspiratie te beleven en
zijn er diverse testactiviteiten van
(wellness)producten. De showroom is
voorzien van diverse badkameropstellingen in uiteenlopende stijlen. Naast
kwaliteitsmerken sanitair en tegels is
er aandacht voor de laatste trends en
noviteiten.
Deskundig advies en creatief ontwerp
Sanidrõme Fleming beschikt over eigen
vakmensen die zorgen voor deskundig
advies, een creatief ontwerp en het
vakkundig (ver)bouwen en installeren
van iedere badkamer of toiletruimte.

Wilt u graag advies bij het ontwerpen
van uw droombadkamer? Schrijf u dan
in voor 1 van de gratis ontwerpsessies
tijdens de Badkamer Inspiratie Dagen.
De Sanidrõme badkamerexperts staan
klaar om de betere badkamer voor u
te ontwerpen. Wel graag vooraf even
inschrijven via www.sanidrome.nl/
fleming.
Iedere bezoeker aan de Badkamer
Inspiratie Dagen krijgt een gratis goodiebag vol badkamerinspiratie en leuke
attenties.
Iedereen is van harte uitgenodigd de
showroom te bezoeken en inspiratie op
te doen!
Openingstijden Badkamer Inspiratie
Dagen:
vrijdag 22 maart: 09.00 - 18.00 uur
zaterdag 23 maart: 09.00 - 16.00 uur
zondag 24 maart: 12.00 - 16.00 uur.
Adres Sanidrõme Fleming:
Achterstraat 13-19, Lochem
Ga voor meer informatie naar
www.sanidrome.nl/fleming

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

Achterstraat 13-19, Lochem | (0573) 25 14 85
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Geslaagd carnaval in Bathmen

Hanneke Willemink Battummer van het jaar
BATHMEN -Zondag 3 en maandag
4 maart was het een gezellige
boel in residentie café De Brink
van carnavalsvereniging 'De
Battumse Pompers'. Eén van de
hoogtepunten van het weekend
was de bekendmaking van de
Battummer van het jaar 2019.
Niemand minder dan Hanneke
Willemink kreeg deze titel, de
oorkonde en de bekende Kiel
Battummer van het Jaar uitgereikt door Prins Harm de Eerste
en adjudant Bonke.
Het carnaval in Bathmen begon
op zondagmiddag voor de kleine
carnavalsvierder. De zaal was
omgetoverd in een heus kinderparadijs met o.a. springkussen, de
fantastische ballonclown Annabel,
gratis schminken en gratis popcorn
en ranja. De kinderen die aanwezig
waren genoten van dit prachtig
feest. Een hoogtepunt was het
bezoek van de magische Prinsessen
Anna en Elsa. Velen waren omgetoverd tot een mooi prinsesje maar
natuurlijk ook heksen, piraten,
brandweerman, dino en ga zo
maar door. De magische prinsessen maakten er een mooie show
met dans en muziek. Uiteraard
was er de verkiezing voor mooist
verklede jongen en meisje. Deze eer
ging naar Erben als brandweerman
en Liv als prinses. Als verrassing
kregen ze van Prins Harm de Eerste
een medaille en vrijkaarten voor de
Scheg met het hele gezin.
Maandagmiddag zijn de Battumse
Pompers naar 't Dijkhuis geweest
om met de bewoners een waar seniorencarnaval te vieren. Hier deed
Jan Voortman, oud Battummer
van het jaar 1998 een prachtige
voordracht en werden er oudere
carnavalskrakers gezongen door
raadslid Ruben Dokter. Daarnaast
hadden de Battumse Pompers het
duo 'The Old Friends' geregeld die
mooie oude nummers zongen. Samen liepen de bewoners en de raad
van 11 in de polonaise en werd een
bewoner gehuldigd door Prins Harm
de Eerste.
Om 18.00 uur begonnen de
jaarlijkse biertapwedstrijden bij residentie De Brink. In totaal deden
er 18 teams van 5 personen mee
aan deze knotsgekke wedstrijd.
De teams kwamen uit Bathmen,
maar ook carnavalsverenigingen
uit Deventer en de Fienpreuvers uit
Holten deden mee. Holten was zelfs
met ruim 60 man aanwezig op deze

Koffiedik
Als mijn moeder aan Dick vroeg: ''Wil je nog koffie, Dick?''
Dan zei Dick: ''Nee, ik wil alleen koffie.'' In die tijd werden
koffiebonen gemalen, in de koffiepot gedaan, een schep
sugarei* erbij, kokend water erop, even op de kachel en
klaar was de koffie. De tuit zat dan vol met 'dik '. Die prut
stootte je dan in de deksel en ging weer in de koffie. Wat
een 'gesolster'!
Vervolgens een 'pleer melk' erin. Er zaten altijd hemdslippen** in en die probeerde je naar binnen te slurpen.
Meestal bleef een taai vel aan je lip hangen.
Als het koffiezeefje kapot was, kreeg je ook nog grumkes***
in je mond.
Wie kent dit gezegde nog: "De smerigste wieve zet de lekkerste koffie".
gezellige avond. Ook de stadsprins
van Deventer, Hanze XXII, heeft
met zijn gevolg meegedaan net als
de familie van de kersverse Battummer van het Jaar 2019. De jury
bestond uit drie personen: Henk
Oplaat, oud Battummer van het
Jaar 2012, Jan Meilink, voorheen
eigenaar van Camping de Vlinderhoeve en Ruben Dokter, voorzitter van de Battumse Pompers.
De teams werden door de jury
beoordeeld op opkomst, snelheid,
creativiteit, hoe worden de biertjes
getapt en natuurlijk gedronken. Uiteindelijk werd het team
Shemailes door de jury als algehele
winnaar aangewezen, gevolgd door
team Balgtus uit Holten en team
Perskoelers uit Colmschate. De
originaliteitsprijs ging naar team
'De poesjes en tijgers' uit Holten.
Daarnaast was er een prijs voor het
snelste team en deze eer ging, net
als vorig jaar, naar het team van De
oud prinsen uit de raad van de Battumse Pompers met een supersnelle
tijd.
Om 21.00 uur was het dan zover
dat bekend werd wie de Battummer
van het jaar 2019 zou worden. Dit
jaar was het niemand minder dan
Hanneke Willemink die deze eer
kreeg. Onder toeziend oog van een
tiental Oud Battummers, carnavalsvierders, buren en familie kwam
Hanneke Willemink door een haag
van de raad van elf het podium
op. Hanneke was zeer verrast met
haar benoeming. Prins Harm de
Eerste overhandigde de oorkonde
en vertelde waarom Hanneke het
verdiende om Battummer van het
Jaar te worden. Hanneke was dé
initiatiefneemster van De Battumse
Kwis, het evenement dat afgelopen
jaar weer heel Bathmen in beweging bracht. Ze heeft de organisatie

op zich genomen en mensen bij
elkaar getrommeld om dit samen
vorm te geven. In drie jaar tijd
is de Battumse Kwis niet meer
weg te denken uit het dorp. Een
uniek evenement voor de totale
Bathmense bevolking. Door haar
toedoen zijn de dorpsquizzen als
een olievlek verspreid over Overijssel en Gelderland. Hanneke was
ook betrokken bij het jeugdvoetbal
in Bathmen. Ook hier was ze het
creatieve brein achter een evenement dat nog steeds plaatsvindt:
de kerstbomenactie. Elk jaar gaan
de jeugdleden begin januari rond
om de kerstbomen op te halen en
geld in te zamelen voor de club.
Daarnaast is Hanneke actief bij
de Vrouwen van Nu waar ze o.a.
zitting heeft in de tuincommissie.
Naast deze activiteiten is Hanneke
degene die bij veel activiteiten
achter de schermen zeer actief
is. Hanneke is echt iemand die
veel doet voor het dorp maar niet
op de voorgrond, maar achter de
schermen. Daarom is het dubbel
en dwars verdiend dat ze een keer
in de schijnwerpers staat. Kortom
een echte Battummer van het Jaar.
Net als al haar voorgangers werd
Hanneke Willemink gehesen in de
(te grote!) boerenkiel met opdruk
“Battummer van het Jaar 2019” en
kreeg zij haar oorkonde. In haar
dankwoord tot alle bezoekers gaf
Hanneke aan dat het een hele eer
was en ze totaal verrast was met
deze prachtige titel! Na de huldiging ging het feest nog lang door
en genoot de kersverse Battummer
van het Jaar van alle felicitaties en
aandacht.
Kortom, carnavalsvereniging De
Battumse Pompers kijkt terug op
een zeer geslaagd carnavalsweekend!

Jaarlijkse uitvoering Larense accordeonvereniging
LAREN - De Larense accordeonvereniging houdt haar jaarlijkse
uitvoering op zondagmiddag 17
maart 2019, aanvang 14.00 uur.
Dit jaar zal het concert wederom
plaatsvinden in de kerkzaal van
het Kulturhus te Laren. De beide
orkesten (A-orkest o.l.v. Frank
Sterenborg en de recreanten o.l.v.
Dinie Zweverink) zullen een prachtig concert ten gehore geven, waar
iedere muziekliefhebber naar toe
moet.
Zangeres Ellis Sportel zal een drietal nummers ten gehore brengen

* Buisman.
** Vel op de melk.
*** Stukjes gemalen koffiebonen.

Alie van de Pothaar
Alie van de Pothaar

Storing bij landelijk distributiecentrum

Jumbo Johan Mensink ’leegverkocht’
BATHMEN - Op woensdag 6
maart werd de nieuwe Jumbo
officieel geopend en konden
de klanten van de voormalige EMTE kennismaken met
de prachtige nieuwe Jumbo
winkel. Vanaf de eerste dag was
het ongelooflijk druk.
Het was zelf zo druk dat op
zaterdag een aantal ‘schappen
‘leegverkocht’ waren. Johan Mensink: “Dat had echter niets met
de bezoekersaantallen te maken.
Oorzaak was een storing in het
bestelsysteem van het distributiecentrum in Breda. Sinds vrij-

Repair Café in Kulturhus Laren op 16 maart!
LAREN - Vanwege een uitvaart is
het Repair Café verplaatst van 9
maart naar 16 maart! Op die zaterdag draait het in Kulturhus ’t
Kruispunt aan de Verwoldseweg
1 allemaal weer om repareren.

samen met het A-orkest.
De recreanten spelen een wat luchtiger repertoire en Erik Maalderink
begeleidt enkele nummers op zijn

trompet.
De entree bedraagt € 5,00 p.p.
Donateurs en basisschoolkinderen
hebben gratis toegang.

dagavond kon er door de Jumbo
winkels niet optimaal besteld
worden, waardoor een aantal leveringen uitbleven. Gelukkig kon
de storing snel worden opgelost,
maar het kan nog steeds zo zijn
dat een aantal producten nog niet
in de schappen ligt.”
Mensink vervolgt: “Het was toch
wel even paniek en een klein
smetje op de verder perfect verlopen openingsweek. We zijn heel
er blij met het resultaat en we
zijn overladen met complimenten
door onze klanten en daar zijn we
natuurlijk heel erg blij mee.

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.
Het Repair Café bestaat ruim vijf
In het Kulturhus treft u ook de
jaar! In die jaren hebben vele
inwoners van Laren en omgeving de Eeko Box aan. Hierin kunt u lege
cartridges en oude mobiele teleweg naar het Kulturhus gevonden
en hebben de vrijwilligers vele hon- foons deponeren. De opbrengst van
uw ingeleverde materialen komt
derden reparaties uitgevoerd.
ten goede aan de stichting Geef
Tussen 09.30 uur en 12.30 uur
een knuffel.
staan ze weer voor u klaar. Zij
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en houten
vloeren

Paul Roescher:Tegels van

Paul Roescher is dé vloerenspecialist in tegels, pvc, laminaat
Beste Koop vloeren!
Baksteenlook
tegel 28x7cm
Bricks is de tegeltrend van dit
moment. Prachtig
om stoere industriële of landelijke
stijl te creëren.
Leverbaar in de
kleuren Grafiet en
66,Zand. Geschikt Normaal
voor wand en
vloer.

*

32,

Woonvloer
Keramisch parket
25x100 cm eiken.
Top fabrikaat porcelenato,
geschikt voor intensief
gebruik, in 2 kleuren
leverbaar.

r

25,-

p/m2

Laat uw creativiteit de
vrije loop en ga naar
Paul Roescher. Met de
grootste keuze houten
vloeren, laminaat en
pvc en 4 verdiepingen
tegels voor vloeren en
wanden!

37,50

Elder

s 71 ,-

29,50

Elder

2

Voor de Portugese
stijl geldt: mix &
match.
Creativiteit kent
geen grenzen.
Vloertegel 60x60cm.
Bijpassende effen
tegel 32,50 p/m2

,- voo

0
Van 4

50
p/m

s 80,-

p/m2

p/m
Vloertegel in fraaie
cementlook. Uniek XXL formaat
75x75cm, gerectificeerd. Te combineren met andere
formaten. Taupe, leverbaar in meerdere kleuren.
2

Portugese patroontegels (vloer én wand)
geven een onvergetelijk karakter aan elke
woning. 25x25cm
s 49,-

29,50
Elder

p/m2

New classic look

Topkwaliteit PVC vloer
Mooie vaste vloer,
uiterst slijtvast voor
intensief gebruik! ers 66,-

Europees eiken
natuur keramisch
parket 23x120cm.
Geschikt voor intensief gebruik. Met
extra variatie
tussen de Elders 46,planken.

43,95
Eld

29,50

p/m2

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

p/m2

(bij ons zijn de
prijzen wél incl. btw)

UIT ONZE
AMBACHT
ELIJK

E

SLAGERIJ
Uit onze eigen ambachtelijke slagerij

Varkensrollade
Bij besteding van 25 euro
en tegen inlevering van deze advertentie

KILO

5.

00
Geldig van woensdag 13 maart t/m zaterdag 16 maart 2019.
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Ook in woonvloeren is: ‘Roescher lager in prijs dan waar ook!’

hier totTokyo
en parket. Veel uit voorraad leverbaar!
Budget Trendline vloeren
Glanzend witte
wandtegel
30x60 cm.

12,

Grijze vloertegel
30x30 cm

,95
rs 29

Elde

50
p/m

Topvloeren
Woonvloer Tegel
100x100cm in beton9,look, leverbaar
aal 10
Norm
in 3 kleuren.
Gripvast en
p/m2
projectkwaliteit.

47,50

Grote keus

2

12,50
,rs 46

Elde

100x100 cm

p/m2

Alles uit voorraad

12,50

Vloertegel,
60x60 cm
Wereldtop
hardsteen met
getrommelde
kanten.

Marmerlook tegel in
glans voor stuntprijs op
exclusief
formaat!

p/m2

Direct meenemen

69,9,-

aal 14

Norm

De belangrijkste voordelen!
1. De meest luxe, actuele
designtegels dus géén
restantpartijen of B-keus
2. MESSCHERPE prijzen
3. Direct af te halen uit voorraad
4. De tegel top-60 uit Nederland Boedelbakken beschikbaar

160x160 cm

p/m2

orn

peldo
store A

Mega

Nieuwe keuken of badkamer of vloer nodig?
Maak er een uitje van. Ga naar Paul Roescher Megastore in
Apeldoorn of Rijssen. Een sterk familiebedrijf sinds 1971. Met
ruim 17.500 m2 vloeroppervlak
vindt u daar de allergrootste
Met Megastores in:
Rijssen: (7463 PH) Plaagslagen 2
collectie keukens, badkamers,
Tel. (0548) 540 340
tegels, kasten, haarden en houten vloeren
Apeldoorn: (7317 AN) Vlijtseweg 196
van Europa. Lager in prijs dan waar ook!
Tel. (055) 360 1747

49,50

Elders

79,-

p/m2

Megastore Rijssen

klanten
vertellen

Winkelen bij Roescher
is een dagje uit!

85% van de klanten beveelt
Paul Roescher aan!

www.paulroescher.nl

,
st luxe
De meeesigntegels.
d
le
e
E
u
act
CHERP
MESSprijzen!

Laminaat vloer
Extra breed 24,4 cm,
inclusief
acrylharslaag, antistatische
en krasbestendige
,rs 21
Elde
toplaag.

Zelf uitzoeken

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

•

V L O E R

•

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

H A A R D

Bedrijfsbezoek VBO in ’t Dijkhuis met presentatie werkgroep
Bathmen Dementie vriendelijk dorp
BATHMEN - Afgelopen donderdag vond er een bedrijfsbezoek
plaats van de VBO in woonzorg
en dienstencentrum `t Dijkhuis.
De opkomst was goed te noemen,
een 40 tal ondernemers bezochten de avond waarbij informatie-uitwisseling en netwerken
centraal stond. Bij de opening
gaf directeur- bestuurder Jackie
van Beek gepassioneerd en
uitgebreid uitleg over het reilen
en zeilen van het woon, zorg en
dienstencentrum.
Het centrale uitgangspunt bij `t
Dijkhuis is dat kwalitatieve, veilige
en professionele begeleiding, zorgen dienstverlening wordt geboden
binnen de volgende randvoorwaarden: we doen wat nodig is; we
doen wat passend en wat zinvol
is. Wat daar voor nodig is om dat
te realiseren werd door Jackie van
Beek toegelicht. Aan het eind van
het officiële programma kregen de
aanwezigen een rondleiding door `t
Dijkhuis aangeboden.
Henny Miedema- Flierman nam als
lid van de werkgroep Bathmen Dementie Vriendelijk dorp het stokje
over. Bathmen Dementie Vriendelijk dorp is een onderdeel van de
Dorpsagenda Bathmen. Na een druk
bezochte bijeenkomst in ’t Dijkhuis in 2018 zijn de volgende drie
aandachtsgebieden geformuleerd;
‘Inzicht biedt uitzicht’, ‘Veilig thuis’
‘Iedereen is welkom’ en vormen nu
de leidraad voor de werkgroep.
Nederland vergrijst en zoals

laagdrempelig en voor iedereen geschikt. De kosten zijn te overzien
door een gereduceerd tarief, mede
door het feit dat Bathmen Dementie Vriendelijk een schenking heeft
ontvangen van de Boks Scholten
Stichting. De VBO vergoedt de
kosten van elke eerste medewerker
die wordt aangemeld.
Het was fijn en hartverwarmend
om te merken dat er zich meteen
ondernemers willen aanmelden
voor deze training. De werkgroep
gaf nadien te kennen dat zij veel
vertrouwen heeft in een geslaagd
Bathmen Dementie Vriendelijk
dorp.
Voor informatie, belangstelling en
aanmeldingen trainingen, of andere
vragen kunt u de werkgroep mailen
naar DementvriendelijkBathmen@
outlook.com
gebleken uit onderzoek, Bathmen
in het bijzonder. De leden van de
werkgroep zijn van mening dat de
inwoners van Bathmen met een
dementie zich veilig en beschermd
moeten blijven voelen. Vastgesteld
is dat 70% van de mensen met een
dementie thuis woont en zij maken
deel uit van onze samenleving.
Bewustwording, handvaten voor
benadering en zorg voor mensen
met een dementie is van groot
belang.
Henny verteld dat mensen met een
dementie zich vaak eenzaam voelen
en eenmaal buiten hun woning erg
angstig en onzeker kunnen zijn.
Met een juiste respectvolle bejege-

ning en benadering, kunnen wij er genprobleem en krijgt men inzicht
voor zorgen dat men zich gehoord hoe dit te herkennen. Het is zeer
en veilig voelt.
Wat zijn de eerste plannen? De
werkgroep gaat gastlessen organiseren voor groep 7 van de basisscholen. Daarnaast worden er flyers
verspreid waarin aandacht is voor
herkenning en benadering, worden
trainingen aangeboden voor de
medewerkers van ondernemers en
leden van verenigingen. Ook voor
ontspanning is aandacht.
Henny verteld over de trainingen
die worden aangeboden. Door
middel van deze trainingen krijgen
medewerkers handvaten hoe om te
gaan met mensen met een geheu-

• Foto's: Otto Westra.
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Simpel, Snel, Slank!

Belastingspreekuur

WEG MET DIE KILO’S!

Ondernemer of particulier? Wij helpen u graag
op weg met uw aangifte inkomstenbelasting
en uw administratieve en fiscale vragen.

Vragen over uw
belastingaangifte?
Kom langs!

Profiteer van onze uitgebreide kennis! Loop
binnen op ons belastingspreekuur.
Maandag 18, 25 maart - Twello
Dinsdag 19, 26 maart - Hengelo gld.
van 18:00 - 20:00 uur

HERKENBAAR?
Je durft niet meer in de spiegel te
kijken

Molenveld 3, Twello (0571 27 26 43)
Hengelosestraat 28, Keijenborg (0575 46 13 91)
www.boschland.nl

Je schaamt je
Je draagt verhullende kleding
Je durft niet meer naar feestjes

HEERLIJKE MAALTIJDEN AAN HUIS

Je wordt steeds dikker

WARM of KOELVERS

WARM KOUD

Je kunt je schoenen moeilijk
aantrekken

AAN HUIS
v.a. € 8,30

AAN HUIS
v.a. € 6,75

Osnabrückstraat 20 - Deventer - 0570 626606
www.gotink.nl - info@gotink.nl

DE OPLOSSING!

Ook een eigen
krant uitgeven?

Terwijl je ligt, haalt ons apparaat vet
weg en traint je spieren.
Door deze combi heb je zeer snel een
strak & gestroomlijnd figuur.
De meeste mensen komen 1 x per
week. Hoe vaak? Dat hangt af van
wat jij wilt bereiken!

Bekend van o.a

Artzet Media biedt u de mogelijkheid om uw eigen (jubileum)krant uit te geven.
Een jubileum is namelijk een bijzondere gebeurtenis en dat moet gevierd worden.
Wij maken uw jubileum nog meer speciaal door er een blijvende tastbare herinnering
aan toe te voegen: een jubileumkrant.
Het uitbrengen van zo’n krant is voordeliger en eenvoudiger dan u denkt.
De geschiedenis van uw bedrijf gebruiken blijkt in de praktijk de beste promotie die er is!

Verlies direct 4 - 28 cm*
GARANTIE

U kunt gebruik maken van de professionele tekstschrijvers en vormgevers van
Artzet Media. In veel gevallen kunnen wij een (jubileum)krant voor u verzorgen waaraan
voor u geen kosten verbonden zijn. De mogelijkheden bespreken wij graag met u.

Indien er niet minimaal 4 cm af is,
betaal je niks!

Dus heeft u iets te vieren of uw organisatie wil een éénmalige krant uitbrengen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
Uiteraard kunnen wij ook alleen de vormgeving, het laten drukken
of de verspreiding voor u verzorgen.

Easyslim.nu Deventer deventer@easyslim.nu
06 227 823 44
Of boek nu online via www.easyslim.nu
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*Na de proefbehandeling

.... thuis in huis-aan-huis
www.artzet.nl | info@artzet.nl | Tel. (0570) 54 10 24
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De voorverkoop is gestart!
LOO - Vanaf zondag 21 april 2019 kan er weer in de openlucht
gezwommen worden. De voorverkoop is gestart en duurt tot en
met 31 maart 2019. Kaarten kunnen ook online besteld worden.
De voorverkoop van de zwemlessen is ook gestart.
Het wordt een bijzonder zwemseizoen, het zwembad viert namelijk
haar vijftigste verjaardag. Door het seizoen heen worden verschillende
activiteiten georganiseerd.
Op woensdag 13 maart 2019 is de Looërmark gastlocatie voor de nationale Boomfeestdag. Leerlingen van de drie basisscholen zijn hiervoor
uitgenodigd. De organisatie van de Boomfeestdag is in handen van
de Ulebelt, in nauwe samenwerking met de Deventer Bomenstichting,
IVN, Vogelwerkgroep IJsselstreek, gemeente Deventer en Het Groenbedrijf.
Vacature
Het zwembad zoekt nog een toezichthouder (m/v) voor 2 à 3 dagdelen per week. Minimale leeftijd 21 jaar en bij voorkeur in het bezit
van een EHBO-diploma. Sollicitaties met contactgegevens en motivatie
graag per e-mail t.a.v. Rita Brinks (rita.brinks@gmail.com).

Jan hef spiet: “Ach was ik maar in Bathmen blev'n!”

Open zaterdag bij ROC van Twente

Op zaterdag 16 maart tussen
10.00 en 14.00 uur opent ROC
van Twente in Almelo (Sumpel
en Wierdensestraat), Hengelo
(Gieterij) en Enschede (Wethouseuse
Irma
Overweg
en
het
klavier
de
paplepel
ingegoten
is
en
je
zelfs
der Beversstraat, Van Galenstraat
BATHMEN - Biggen hebben Jan
van
componist
Sebastiaan
Tiehuis.
je
eigen
dorp
en
provincie
verlaat
en Colosseum) de deuren voor
tot zingen gebracht! De Battumse
Over serieuze zaken als het milieu, eindexamenkandidaten van het
om het succes in het Drentse land
Revue stond aan de wieg van
over het redden van Moeder Aarde. v(mb)o die nog niet 100% zeker
te gaan opzoeken? Helaas namen
Jans carrière als koordirigent.
de zaken een andere wending. Maar Over vriendschap en samenleven in zijn van hun opleidingskeuze.
Het orgel van Jans oom uit de
zat Jan Smale bij de pakken neer? die betere wereld, waar we allemaal Deze open zaterdag is kleinschalig
roemruchte jaren '70, de zang
naar verlangen. Hutspot the musivan mam! Hoe Toosje Jans vrouw Nee! Verpieterde hij door spijt?
cal zingt het u allemaal graag voor.
geworden is. “Liefde op het eer- Nee!
Stichting Niet Remmen en het muste gezicht na een Driekusman.” Wil hij terug naar Bathmen? Ja!!
sicalgezelschap van superenthousiMaar niet als 'varkensboer', maar
Een greep uit Jans verhalen.
aste amateurs komen voor u optremet een heus musicalgezelschap!
den in Bathmen. Zij zijn inmiddels
Hij verruilde namelijk zijn varAch, hoe graag had Wilma uit
donders trots op 'hun' Jan Smale:
kens voor sopranen! De riek voor
'Hutspot the musical', niet graag
“We laten hem niet meer gaan!”
een dirigeerstok! De trog voor de
alle smeuïge details tot in de den
Komt dat zien! 'Hutspot the mumuziekstandaard! Ondertussen
treuren aan het licht gebracht, in
sical' op 24 maart in Cultuurhuus
dirigeert hij meerdere koren met
haar (fictieve) Wilma-krant. Waar
het echte nieuws de mensen trekt. succes. In zijn woonplaats tot in de Braakhekke.
Toch zit er een serieuze ondertoon grote stad, tot ieders plezier. Daar- “Like ons op facebook! Doe mee
met de Like & Deel actie!” roept
in het hele verhaal van Jan Smale. naast heeft hij sinds kort de regie
Wilma nog.
Want wat doe je, wanneer je opge- over een heuse musical! Prachtige
arrangementen en rake teksten, uit
groeid bent in het edele vak van
de pen van tekstschrijver en regis- • Foto: Melody Strengman.
boer? Wanneer de veeteelt je met

Wilma uit 'Hutspot the musical' interviewt
koordirigent en voormalig Battummer Jan Smale

Presentatie: 'Hoe maakt de mens een leefomgeving op Landgoed
Velhorst' voor Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem
LAREN - Hoe maakt(e) de mens
op het landgoed Velhorst, dat ten
zuidoosten van Almen is gelegen,
een leefomgeving voor zichzelf
en voor de biodiversiteit? Met
behulp van een Power Point presentatie wordt antwoord op deze
vraag gegeven door dhr. Hendrik
Schuring.
Op de Velhorst is het goed toeven
door de variatie in het landschap
met doorkijkjes en vergezichten
en de eenvoud van het huis en
de boerderijen. Het is een ideaal
voorbeeld in de geschiedenis van
de Gelderse Achterhoek van wonen
en werken in een gemeenschap in
feodaal verband.
Laag, langs de oever van de Berkel
lag het hooi- en weiland. In de
vorige eeuw is dat omgekeerd. De
boerenerven liggen op de flanken
van de rug niet ver van de hei. Dit
kampenlandschap heeft een boeiende natuur- en cultuurhistorie.
De komst van vermogende stedelingen heeft met zich meegebracht
dat er een landhuis met rondom
statige lanen en een parkbos is
verschenen. Begin 19de eeuw
drukte eigenaar Van Löben Sels

en persoonlijk van aard. Leerlingen
kunnen hun laatste vragen stellen
en nog even een kijkje nemen,
zodat ze zich daarna zelfverzekerd
(voor 1 april) kunnen aanmelden
voor een mbo-opleiding. Aanmelden voor de open zaterdag is
mogelijk via www.rocvantwente.nl/
openzaterdag. Ouders en verzorgers
zijn vanzelfsprekend ook van harte
welkom (zonder aanmelding).

Scouting James Lovell zet de
viooltjes 16 maart buiten!

power point presentatie terecht op:
woensdag 20 maart, in Zaal Stegeman, te Laren. Aanvang: 20.00 uur.
Entree: voor HG leden en voor
leden van De Elf Marken gratis,
voor €9,00. Om 10.00 uur start de
BATHMEN – Zaterdag 16 maart
niet-leden betalen vijf euro.
verkoop. Wilt u er zeker van zijn
vindt de jaarlijkse violenactie
dat uw favoriete kleur er nog tusvan Scouting James Lovell. Dit
sen staat? Kom dan naar de Brink.
jaar is het de 28e editie! Ba“Daarnaast willen we alle kinderen
thmen
is
er
inmiddels
wel
aan
Ontspanningsmiddag in
van Bathmen graag uitnodigen om
gewend;
de
leden
van
Scouting
de Vonkert
gratis een keertje mee te kijken bij
James Lovell komen weer met
onze opkomst. Wilt u meer weten
de
kleurrijke
viooltjes
langs
de
LAREN - De Stichting Vrienover onze Scouting groep neem dan
deur.
den van Ruempol verzorgtop
Omdat de laatste twee pachtboeren
een kijkje op onze website www.
woensdag 20 maart om 14.00
onlangs vertrokken zijn, zal Najameslovell.nl”, aldus een woordU koopt al 10 stuks voor € 6,00
uur een gezellige middag voor
tuurmonumenten een natuuronder- alle Larense senioren in ontvoerder van James Lovell.
of een hele bak vol (18 stuks)
nemer hun plaats laten innemen.
moetingsruimte de Vonkert.
Dit jaar zal innovatieve pachter
Deze middag wordt de film ”'t
Arjen van Buuren een natuurincluKan raar loop’n” gedraaid. Deze
Opfriscursus rijbewijs senioren
sief landbouwbedrijf beginnen. Het
film is gemaakt van het openlandgoed krijgt daarmee en nieuw
luchtspel 2018, in de KostersDEVENTER - Op woensdag 3 april 2019 verzorgt VVN afd. Devenen ander perspectief.
koele van Markelo.
ter deze dag, in samenwerking met de gemeente Deventer, voor
Bloemrijke hooi- en weilanden met
Het openluchtspel speelt zich af
de 28e keer.
grazend vee keren terug. Gaat de
op een camping, waar de eigeVijftig plussers die al langer in het bezit zijn van een rijbewijs,
Berkel daar ook weer meanderen?
naar niet al te precies is met het
kunnen onder toezicht van ervaren instructeurs een rijtest en een
Op de kamp zijn ook, na een
bijhouden van de administratie,
theorietest afleggen en verder een reactietest, gehoor- en ogentest
herstelperiode, kleurrijke graanakdaardoor ontstaan er lachweklaten verrichten.
kers te verwachten ter versterking
kende moeilijkheden.
Der dag wordt gehouden in het Postillon hotel te Deventer. Eigen
van de biodiversiteit van dit unieke De toegang is gratis, alleen voor
bijdrage € 10,00 p.p. Opgave verplicht: Jan Elzink, tel. 06-19252338
natuurmonument in ontwikkeling.
de consumpties wordt een kleine
of vvn.deventer@ziggo.nl
Geïnteresseerden, en dat zullen
vergoeding gevraagd.
Zie ook: www.vvndeventer.nl
er velen zijn, kunnen voor deze
zijn stempel op het landschap door
de verbouw van het landhuis en
de boerderijen, de aanleg van het
park en de aanplant van bossen.
Het landhuis vormt samen met
de tuinmanswoning, de loze, de
schuur, de kas en boerderij Nieboer
een rustiek ensemble.
De laatste telg uit het geslacht Jhr.
Martens van Sevenhoven heeft de
Velhorst in 1972 nagelaten aan
Natuurmonumenten.
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Bathmen
* Vr 15 mrt, 19.15 uur: Volleybal in Sporthal De
Uutvlog: ABS Dames 1 - BSV Dames 2.
* Vr 15 mrt, 21.15 uur: Volleybal in Sporthal De
Uutvlog: ABS Heren 1 - Dio Beemte Heren 1.
* Za 16 mrt, 18.15 uur: Cinebat in Cultuurhuus
Braakhekke: familiefilm Smallfoot (vanaf 6 jr.)
* Za 16 mrt, 20.30 uur: Cinebat in Cultuurhuus
Braakhekke: The Children Act.
* Zo 17 mrt, 15.00 uur: Concert door het Arminio
Quartett in de Dorpskerk.
* Wo 20 mrt, 14.00 uur: Seniorenmiddag: De
Bêkezangers in de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Dijkerhoek
* Do 14 mrt, 20.00 uur: Maandelijkse bijeenkomst
van de afdeling Dijkerhoek Vrouwen van Nu met
Thea Kroese in het Bonte Paard.

Like ons op facebook:
facebook.com/bathmensekrant

BK

of volg ons op twitter:
@bathmensekrant

ag, dat
zoeken we
zo weer
eventjes 0p!

hoe kom
jij aan
dat
verhaal?

BathmenseKrant

ar tikel gemist.nl

a r t i kel ge m i s t .nl

Spanjaarsdijk 96
7434 RT Lettele
0570-551373
www.autobedrijfwelgraven.nl
E-mail: info@autobedrijfwelgraven.nl

ArtikelGemist

APK KEURING - ONDERHOUD
VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT
VERHUUR KOELWAGEN
TANKSTATION

Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
tel. 653000.
Laren/Harfsen/Almen
16 en 17 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
* Zo 17 mrt, 10.00 uur: 2e zondag 40 dagentijd. Ds.
J. Kool uit Vorden.
Okkenbroek
* Zo 17 mrt,10.00 uur: 2e zondag 40 dagentijd.
Kindernevendienst. Ds. J. Weijenberg uit Harfsen.
't Dijkhuis
* Za 16 mrt, 18.30 uur: Mw. Hanneke Overduin.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 15 mrt, 09.00 uur: Eucharistieviering. H.
Brummelhuis.
* Za 16 mrt, 19.00 uur: 2e zondag 40 dagentijd. EuBathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- charistieviering, presentatie EHC en Vormsel m.m.v.
Young Voices XL. H. Brummelhuis en M. Brinkhof.
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
Protestantse Gem. Colmschate
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
* Zo 17 mrt, 10.00 uur: 2e zondag 40 dagentijd.
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis Biddag voor Gewas en Arbeid. Ds. Trijnie Plattje.
* Di 19 mrt, 19.15 uur: Vesper.
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), * Zo 17 mrt, 10.15 uur: Eredienst.
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, H. Nicolaas Schalkhaar
* Zo 17 mrt, 10.30 uur: 2e zondag 40 dagentijd.
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
Eucharistieviering m.m.v. Nicolaaskoor. G. Nijland.
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege 'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
* Zo 17 mrt, 10.30 uur: Eredienst.
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
*Protestantse Gem. Harfsen
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groe* Zo 17 mrt, 10.00 uur: 2e zondag 40 dagentijd.
nestrook 1.
Biddag voor Gewas en Arbeid. Mw. J. Ruiterkamp
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS
uit Vorden.
sportkantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek
Bathmen, TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum Protestantse Gem. Laren
* Zo 17 mrt, 10.00 uur: 2e zondag 40 dagentijd.
Kinderopvang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring
M.m.v. Lochems Mannenkoor. Ds. J.R. Jonk
van Dorth), 's zomers bij Zwembad De Looërmark.
Protestantse Gem. Almen
16 en 17 maart
* Zo 17 mrt, 10.00 uur: 2e zondag 40 dagentijd. Ds.
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. SpoedH.G. Teeuwen uit Borculo.
nummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411. Protestantse Gem. Epse
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder: * Zo 17 mrt, 10.00 uur: 2e zondag 40 dagentijd. Ds.
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico W.J.T. Muntendam uit Epse.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw TenhemelopneBolkesteinlaan 75, Deventer.
ming Joppe
Tandarts: Tandartspraktijk Laboesjkiri, Roelf Bos* Zo 17 mrt, 10.00 uur: 2e zondag 40 dagentijd.
mastraat 39a, Rijssen, tel. 0548-512260.
Familieviering. Werkgroep.
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.
16 en 17 maart
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartsencentrum Deventer, Brinkgreverweg 5, Deventer, tel. 610901.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen:
ma t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.0016.00 uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de
Groteplein 18, 7451 DH Deventer.
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
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Expositie schilderijen Jolanda Euren in De Kuip

ABS Handbal geeft wedstrijd uit handen
RAALTE - Afgelopen zondag
stond er na twee weken rust
een uitwedstrijd op het programma tegen Kwiek Dames 3.
Beide teams bevinden zich in
de middenmoot van de ranglijst, dus het zou een mooie
wedstrijd kunnen worden.
De eerste helft ving aan en het
duurde enkele minuten voordat
de eerste bal het net vond. ABS
liep uit en met een voorsprong
van 6 doelpunten zag het er naar
uit dat het een mooie wedstrijd
zou worden.
Echter de tweede helft verliep anders. Kwiek voerde een tactische

zet uit door ABS-speelster Hilde
mandekking te geven. Hierdoor
moest ABS creatief zijn in de
aanval, maar helaas schoot het
hier tekort. Kwiek wist dichterbij
te komen en zelfs een voorsprong
te behalen in de slotfase van de
wedstrijd. ABS werd overdonderd
en een laatste poging om de
stand nog op een gelijkspel of
winst te zetten was tevergeefs.
Eindstand 28-25 in het voordeel
van Kwiek.
Volgende week speelt ABS een
thuiswedstrijd tegen HHZD DS2.
Zondag 17 maart om 12.30 uur in
Sporthal de Uutvlog.

Kledingaktie voor Oost-Europa
HARFSEN/EPSE - De gezamenlijke diaconieën in de voormalige
gemeente Gorssel houden op
vrijdag 22 en zaterdag 23 maart
hun voorjaarskledingaktie.
Dit gebeurt in samenwerking met
de Fam. te Wierik in Lochem.
De Fam, te Wierik steunt al
sinds eind jaren tachtig mensen
in Oost-Europa. Zij doen dat
door persoonlijke contacten die
zij door de jaren heen hebben
opgebouwd in: Polen, Rusland,
Oekraïne en Moldavië.
Dit betreft ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen
in tehuizen.

COLMSCHATE - Op dit moment
is er in Gemeenschapshuis De
Kuip een expositie te zien van
prachtige schilderijen gemaakt
door Jolanda Euren. De schilderijen zijn de komende weken te
vinden in de foyer van De Kuip.
Jolanda Euren (1965) maakt
moderne en abstracte schilderijen.
Jolanda's schilderijen zijn vaak van
groot formaat, waarbij er duidelijk
sprake is van een eigen stijl. De
schilderijen worden in haar atelier
in Colmschate gemaakt.
Jolanda maakt ook graag in
opdracht schilderijen. Een oud
kunstwerk zat? Een kale plek in
je huis? Een nieuw huis gekocht?
Jolanda denkt graag mee wat voor
kunstwerk zij kan maken, zodat de
ruimte en de kunst elkaar versterken. Door middel van een persoonlijk gesprek tast Jolanda af waar de
voorkeuren naar uit gaan, waarna

Vereniging voor
Winterlezing Laren

landen. Alle spullen krijgen een
goede bestemming.

LAREN - Woensdagavond 20
maart is de laatste avond van
Wat is welkom?
dit seizoen. Zoals gebruikelijk is
Goede bruikbare kleding schoenen, dit een avond met muziek. Deze
linnengoed, dekens, verbandmidavond treden voor u op 'De Gordelen, zeep, kleine huishoudelijke gelpiepen' uit Zeddam. Dit koor
artikelen zoals bestek borden etc. is zowel kerkkoor als carnavalsOok incontinentie materiaal en
koor.
speelgoed is welkom. De kleding
Ze stonden allemaal voor de orgelgraag in plastic vuilniszakken
piepen, waarvan de naam is afgeverpakken en niet in dozen. Dit
leid. Ze zingen alles a capella en
scheelt enorm in de opslagruimte.

Waar brengt U de spullen?
Harfsen: vrijdag 22 maart van
19.00 tot 20.00 uur en zaterdag 23
maart van 10.30 tot 11.30 uur in
Ons Gebouw.
Epse: zaterdag 23 maart van 10.00
De Fam. te Wierik gaat zelf naar
de adressen toe om te zorgen voor tot 12.00 uur in de protestantse
kerk, Lochemseweg 36.
een goede aflevering. Zij werken
U kunt deze spullen ook dagelijks
samen met de stichting 'Zending
kwijt op hun huisadres, Zutover grenzen' te Almere. Deze
phenseweg 3 te Lochem.
stichting geeft ook humanitaire
en sociale hulp in bovengenoemde Tel. 0573-254992.

SDG 100% NL?!

HARFSEN - Zaterdag 23 maart
geeft SDG een concert waarin ze
de mooiste muziek laten horen
van Nederlandse bodem. Hierbij
kunt u bijvoorbeeld denken aan
Marco Borsato, Doe Maar en de
Golden Earring.
Daarnaast zullen de Claudia de
Breij en Wim Sonneveld van SDG
ook nog de sterren van de hemel

Jolanda aan de slag gaat.
U kunt de expositie komen bekijken van maandag tot en met donderdag van 10.30 - 12.00 uur en ‘s
avonds vanaf 19.00 uur. Vrijdags

is de Kuip vanaf 10.30 - 24.00 uur
geopend. De Kuip vindt u aan de
Bloemendalsweg 1b in Colmschate.
Meer informatie via de vernieuwde
website www.de-kuip.nl

vierkorig. Het repertoire bestaat uit
o.a. Russische, Byzantijnse en Amerikaanse liederen, waarvan sommige zijn vertaald in het dialect.
Ze hebben al eens eerder opgetreden, dat viel goed in de smaak, dus
dit wordt vast weer een hele mooie
avond.
De bijeenkomst zal worden gehouden in zaal Stegeman, Dorpsstraat
1 te Laren.
De aanvang is om 20.00 uur.
Niet-leden kunnen tegen betaling
van € 4,00 de avond bijwonen.

Vrouwen van Nu,
afdeling Dijkerhoek

zingen; dat wilt u toch niet missen? Schroom niet en kom gezellig
meezingen! Het programma zit vol
variatie. Houd je nu helemaal niet
van Nederlandse muziek? Geen probleem, SDG maakt enkele uitstapjes
naar buitenlandse artiesten.
Het concert vindt plaats in Dorpshuus Hoeflo en begint om 20.00
uur. De entree is € 7,50 inclusief
een kopje koffie of thee. Kinderen
tot en met 12 jaar mogen gratis
naar binnen.

DIJKERHOEK – Op donderdag 14
maart houdt de afdeling Dijkerhoek Vrouwen van Nu haar
maandelijkse bijeenkomst in het
Bonte Paard. Aanvang 20.00 uur.
In het kader van de 'dialectmaand
maart' komt Thea Kroese deze
avond verzorgen met het thema
'Vlechten rond het dialect'.

De Zonnebloem naar
Bathmen te Paard
BATHMEN - De Zonnebloem was
met een groepje ouderen uitgenodigd op donderdagmiddag 7
maart bij Bathmen te Paard.
Ze werden hartelijk ontvangen door
mensen van de ruitervereniging.
Ook was deze middag goed verzorgd door de drankjes en lekkere
hapjes. Maar vooral hebben de
gasten genoten van de paarden en
hun ruiters. Het was al met al weer
een gezellige middag.

LekkerBoer Foodcamp brengt kinderen én ouders in beweging voor eten op de boerderij
BATHMEN - Na twee succesvolle pilot Foodcamps in Deventer en Zwolle, gaat LekkerBoer in 2019 13 nieuwe
Foodcamps organiseren in Overijssel en Gelderland.
Kinderen en hun ouders gaan samen buiten bootcampen, oogsten en koken, op de plek waar de boer met
passie teelt en het verhaal vertelt.
Gezonde leefstijl
LekkerBoer wil graag bijdragen aan een gezonde leefstijl
door kinderen en hun ouders letterlijk in beweging te brengen, en het verhaal achter ons eten te laten beleven op de
plek waar het ‘gemaakt’ wordt.
Op de boerderij en tuinderij komen nagenoeg alle aspecten
van een gezonde leefstijl samen.
Onderzoek
Uit onderzoek in 2018 uitgevoerd door FoodHub in het
kader van de kennisvoucher-regeling van de Provincie Overijssel, blijkt dat ouders het belangrijk vinden dat dat hun
kinderen meer kennis over voedsel en de herkomst ervan
krijgen.
Anderzijds willen agrariërs graag hun verhaal vertellen.
Tijdens hetzelfde onderzoek is een enquête gehouden
onder boeren. Hieruit blijkt dat het ‘op een eigen manier’
kunnen vertellen en invullen van het verhaal een belangrijke aspect is in de afweging om aan initiatieven zoals de
Foodcamp mee te doen.
Met het houden van de Foodcamps wil LekkerBoer niet
alleen de aanwezige kinderen en ouders stimuleren in het
maken van gezonde keuzes, maar ook het bewustzijn hier-

Foodcamp 2019
bootcamp - oogsten - koken

bij de boer!

Meld je aan met je vader of moeder!

www.lekkerboer.nl/foodcamp

APELDOORN - ZWOLLE - OLST/WIJHE - DOETINCHEM - DEVENTER ENSCHEDE/HENGELO - OMMEN - ALMELO - HEINO - AMERSFOORT UTRECHT

van vergroten en verbindingen en lokale samenwerkingen
op het gebied van gezonde leefstijl tot stand brengen.
Foodtrailer
LekkerBoer biedt een foodtrailer, zodat op elke plek in de
buitenlucht kan worden gekookt. Een kok van een plaatselijk restaurant maakt samen met kinderen en ouders iets
lekkers klaar van de producten die de kinderen samen met
de boer hebben geoogst.
Kinderopvang en scholen
De Foodcamps kunnen ook speciaal voor kinderopvang
(buitenschoolse opvang, BSO) en scholen worden georganiseerd. Voor zowel scholen als BSO is hiervoor subsidie vanuit het landelijke programma Jong Leren Eten beschikbaar.

Organisatie
LekkerBoer Foodcamp is een initiatief van agrifood ondernemers Judith de Rijk uit Olst en Hanneke Stegeman uit
Apeldoorn. Daarbij zoeken ze samenwerking met lokale
partijen: boeren en tuinders, beweegpartijen (sportorganisaties en sportscholen), kookpartijen (restaurants en kookcoaches), kinderopvang, basisscholen, beroepsopleidingen,
supermarkten, gemeentes en gezondheidsorganisaties.
Samenwerkingspartners
Alle Foodcamps worden ingevuld met lokale partners. Het
agrarische bedrijf vult samen met een restaurant en een
sportbedrijf de onderdelen van de Foodcamp in. Bijgestaan
door studenten van bijvoorbeeld de lokale ROC of de lokale
kinderopvangorganisatie. Jumbo levert aanvullende producten voor het kookonderdeel en voert actie in de winkel.
Ook wordt de Foodcamp mede ondersteund door gemeenten
en gezondheidsorganisaties.
Waar en wanneer
April t/m oktober 2019. Op www.lekkerboer.nl/foodcamp
is meer informatie te vinden en een overzicht van de 13
Foodcamps.
Opgave en kosten
Vanaf 1 maart kunnen kinderen zich met hun ouders aanmelden voor de eerste Foodcamps. De prijs is 7,50 euro per
persoon.

ONTDEK ONZE DAGELIJKSE
VERSE GROENTE EN FRUIT
Onze groente- en fruitafdeling is een inspirerend versplein met een
uitgebreid assortiment aan verse producten tegen de laagste prijzen.
Als je dat wenst, snijden wij graag jouw groente en fruit op maat.

Gegarandeerd de laagste prijs!
JUMBO MAALTIJDSALADES

2

2 bakken à 400-450 gram

e
HALVE

JUMBO WOK- OF
ROERBAKGROENTE
2 zakken à 400 gram

2 VOOR

300

PRIJS*

Geldig t/m di 26 maart 2019

*2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten.
Alle combinaties mogelijk.

Geldig t/m di 26 maart 2019

Jumbo Johan Mensink, Bathmen, Larenseweg 18
Jumbo Hans Kok, Colmschate, Flora 2

