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Andries Heidema, Frits Rorink en Hester May plantten
Noorse Esdoorn als symbool van betrokkenheid
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Een joar der bie

een speciale plek is in de gemeente
en zelfs in heel Salland. Zo’n mooie
omgeving en zo’n mooi zwembad
die haar bestaansrecht te danken
heeft aan de vele vrijwilligers die
dit allemaal al vele jaren mogelijk
maken. En dit jaar 50 jaar bestaat,
een speciale dag om deze zeven
bomen te planten.
Om 11.00 uur bezocht de Commis- Andries Heidema, Frits Rorink en
Hester May plantten vervolgens de
saris van de Koning, dhr. Andries
Heidema, samen met gedeputeerde Noorse Esdoorn, als symbool van
hun betrokkenheid. Een mooi hermevr. Hester Maij en wethouder
Frits Rorink het zwembadterrein en denkingsbordje is hierbij geplaatst.
ze hadden veel aandacht voor alles Na deze feestelijke afsluiting gingen de kinderen met een lekkere
wat er zoal gebeurde. Frits Rorink
appel en een mooie herinnering
sprak zijn waardering uit over
door de regen en tegen de wind in
de werkzaamheden die de kindeterug naar school.
ren hebben uitgevoerd en gaf de
waarde van de Boomfeestdag aan.
• Foto: Wethouder Frits Rorink,
Andries Heidema nam vervolgens
gedeputeerde Hester Maij,
het woord en ging in gesprek
Andries Heidema, Commissaris
met de kinderen over het nut van
van de Koning, samen met
bomen en hoe hij de boomfeestdag
kinderen van de Rythmeen,
als kind beleefde. Hij gaf aan dat
Dorpsschool en Looschool.
zwembad de Looermark toch wel
boomstammetjes zagen en er werd
uitleg gegeven over hoe een boom
groeit, wat zijn jaarringen en wat
lees ik daar uit af. Maar ook een
demonstratie boomklimmen, boomverplanten met een grote graafmachine en als afsluiter, spijkers slaan
in een berkenstam.

Heropening speelveld Vegerinkskamp

BATHMEN - Op zaterdag 16 maart
2019 is het speelveld op de Vegerinkskamp feestelijk heropend.
Ongeveer vijfentwintig bewoners
van de Vegerinkskamp en enkele
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LOO-BATHMEN - Dit jaar heeft
de provincie Overijssel Deventer
als accentgemeente aangewezen
voor de Boomfeestdag. Vanwege
het 50-jarig jubileum van het
Zwembad de Looermark en het
feit dat er een aantal nieuwe
bomen geplant moesten worden
om de ligweide ook toekomstbestendig te houden werd hier
een van de hoofdlocaties van
de Nationale Boomfeestdag van
gemaakt.
De Boomfeestdag in Deventer wordt
georganiseerd door De Ulebelt.
Daarnaast verlenen Vlinderwerkgroep van de IVN Deventer, Deventer bomenstichting, het Groenbedrijf, Pius Floris Boomverzorging
Deventer en uiteraard Zwembad de
Looermark met veel vrijwilligers
haar medewerking.
Ondanks de regen werden alle 58
kinderen van Dorpsschool, Rythmeen en Looschool met ranja
en cake enthousiast ontvangen op
het zwembadterrein. De kinderen,
juffen en meester waren goed
voorbereid. Regenpakken, mutsen
en laarzen, alles was uit de kast
getrokken. Er waren veel activiteiten op het terrein, maar natuurlijk
was het belangrijkste: het planten
van zeven flink grote bomen. Twee
Noorse Esdoorns, waarvan één
roodbladig, twee haagbeuken, één
wilg en twee iepen.
De kinderen konden de plantgaten
dichten van bomen die te zwaar
waren om zelf te planten, zelf vogels spotten met een vogelspotter,
hoogtes van bomen leren meten
met eenvoudige hulpmiddelen,
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veld. Vanwege nieuwe regels moest
het speelveld opnieuw ingericht
worden om een meer natuurlijke
uitstraling krijgen. Het bestuur van
de buurtvereniging heeft samen
met gemeente een nieuw ontwerp
gemaakt. Het Deventer Groen
Bedrijf heeft in februari en maart
de voorbereidende werkzaamheden verricht. De benodigde gelden
zijn door donaties en sponsoren
bij elkaar gebracht. De komende
weken zal er nog een glijbaan, een
waterpomp en drie bomen worden
geplaatst.

belangstellenden hebben afgelo- • Foto: De openingshandeling
werd verricht door Fayen, de
pen zaterdagmorgen meegedaan
kleindochter van de buurtbeaan de landelijke NL Doet dag.
woners Herman en Marianne.
Zo is bijna de laatste hand gelegd
(Foto: Harry ter Horst.)
aan de herinrichting van het speel-

Ingeborg
van Engelen
Okkenbroeks
kampioen Menserger-je-niet!

OKKENBROEK - De jaarlijkse
strijd om het Mens-erger-je-nietkampioenschap is vrijdagavond
weer beslecht! En dáár waar het
de politiek en het bedrijfsleven
niet lukt om voldoende vrouwen
in de top te krijgen, viel daar in
Okkenbroek bepaald niet over te
klagen: het waren vier dames die
de finale haalden.
In een nek-aan-nek race bracht
Ingeborg van Engelen-Fiselier
als eerste haar pionnen op stal,
gevolgd door Monique Kortenhorst
als tweede. Jannie Groeneveld
arriveerde als derde met op haar
hielen Marit van der Pol, goed voor
de vierde plaats.

Samen eten in
Bathmen
BATHMEN - Lekker aanschuiven
en genieten van een heerlijke,
verse driegangen maaltijd. Wie
zou dat niet willen?
U bent van harte welkom in Cultuurhuus Braakhekke op vrijdag 29
maart. Vanaf 17.00 uur is de inloop
en u gaat om 17.30 beginnen.
Laat u lekker verwennen voor
€ 10,00 en geef u op bij het Cultuurhuus. Tel. 0570-540839.
De kooksters hopen u te zien.

Det oaverkump ons allemoale en
doar mag ie dan dankbaar vuur
weazen. Eaven de beide kleintjes
ophalen uut de schoole. Een half
uur later zit e wie gezamenlijk
an het gebak met kinderzeute.
Ja kinderzeute, het besteet nog,
vroag mar is bie de slieterieje.
Netuurlijk drinkt opa een glèèske
met.
De kindereugjes gleuit, zie vindt
het onmeunig lekker en opa,
onmeunig zeute. Onwillekuurig
goat de gedachten trugge in de
tied. Opoe schunk ons, net as
de groote keerls, een borreltje
in. Ie slobbern het in één keer
noar binnen. Het kind in mien
was wakker en wie proosten met
mekaare op wier een joar der
bie. De dag kon net meer kapot.
Netuurlijk worden ik oavergooit
met kedootjes, van ne kokwekker
van de vrouwe tut en met een
matje vuur de kneene, van de
Welkoop. Het verjeuirdagsfeesje
zit er inmiddels weer op. De
eersten arriveerden um zes uur
en de lesten teegen een uur of
neenge. Maar ja, die mossen
helemoale uut het Holtense
kommen. Het worden nen helen
zit, maar wie weet wier wiet er
ziek is en wiet er allemoale uut
mekaare goat. Netuurlijk vertelle
wie det niet veerder, want dan is
ter helemoal gen niejs meer in
Battem. ’S oavonds laate worden
de kleintjes uut bedde haalt. Zie
kreegen de schoone netjes an.
Noh ja netjes, de linker schoon
an de rechter voot en aansumme.
Volgens vaa had de jonge het
verkeerde been an eheulen. Gelukkig had het manneke het zelf
rap in de gaten en lag de hele
kamer dubbel van het lachen en
vaa, vaa genöt volop van zien
whiskietje. Verjeurdagen, altied
fijn um de femilie bie mekaar te
hebben. Blieft er van genieten
want vuur dat ie der arg in hebt
tel ie weer een joar der bie.
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’t Bockje
Brink 2
Bathmen
T 0570-541278

www.bockjebathmen.nl

Wij schenken u graag kwaliteit, goed advies en service!

12,99

12,49

14,99

15,99

12,49

100 cl

100 cl

100 cl

100 cl

70 cl

OLIFANT
Jonge
Graanjenever

9,99
70 cl

WEDUWE
JOUSTRA
Beerenburg

SMIRNOFF

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

BIJ TOPSLIJTER

GIBSON’S GODET COGNAC

GLENGARRY

Triple Distilled Highland Blended
Vodka
Scotch Whisky

38,99

UNDERBERG

70 cl

Kruidenbitter

3,49
3 x 2cl

Wit of Bruin

THE GLENLIVET
CAPTAIN’S RESERVE
Speyside Single Malt
Scotch Whisky

Country Lane
Stellenbosch-Zuid Afrika
Reserve Chardonnay
Reserve Shiraz-Pinotage
75 cl
wk 07-08

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

VSOP Sélection
Spéciale

London
Dry Gin

DUQUE DE SEVILLA
D.O. Campo de Borja, Spanje

Garnacha Tempranillo
Viura Chardonnay
Garnacha Rosado
EXCLUSIEF
75 cl per fles 5,49
DOOS à 6 FLESSEN

23.99

[= per fles voor 4,00]

49

7.

wk 12-13
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

50 cl

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

ESTARO RUM

23,99

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Zeten/ofdrukfouten
drukfouten voorbehouden
voorbehouden
Zeten/of
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
Aanbiedingen geldig van 18-03-2019 t/m 31-03-2019
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Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek:
‘Een brief met impact’
BATHMEN-OKKENBROEK - De tijd van brieven
schrijven ligt al enkele jaren achter ons. We appen nu snelle berichtjes naar elkaar of sturen
een wat uitgebreidere mail. Maar een persoonlijke brief komt nog zelden voor.
Natuurlijk is de vorm van berichten, minder belangrijk dan de inhoud. Uiteindelijk draait het om
de boodschap en of de bedoeling daarvan bij de
geadresseerde overkomt.
Zo’n tweeduizend jaar geleden heeft één van de bekendste christenen, Paulus, een brief geschreven aan
de gemeente van Korinthe. In het dertiende hoofdstuk daarvan staan verzen met een ontegenzeg-

gelijke inhoud en een weergaloze impact. Het gaat
over de liefde die nooit zal verdwijnen. Die het leven
zinvol maakt en in moeilijke tijden de kracht geeft
om vol te houden. ‘Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos’, zegt Paulus.
Geloof, hoop en liefde: daar draait het volgens hem
allemaal om. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.
Velen van u zullen deze woorden kennen.
Aanstaande zondag staan zij weer centraal op het
leesrooster in onze kerken. Wie ze nog eens of opnieuw wil horen: Wees welkom.
En laten we hopen dat ze hun impact nooit zullen
verliezen!

Aan tafel met je schoonmoeder, hoe doe je dat?

enjoyboode

www.boode.nl

!
enjoy

0570-542600

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

P.J.B. Boeldag Bathmen 2019 zoekt spullen
en goede doelen voor opbrengst

Financiële steun aan andere verenigingen/organisaties
De P.J.B. Boeldagcommissie wil
verschillende verenigingen en organisaties in de voormalige gemeente
Bathmen financieel ondersteunen
met een gift om hun doelen waar
Als men spullen eerder kwijt wil
te kunnen maken. U kunt hiervoor
(bijv. bij verhuizing), kan contact
worden opgenomen met Dirk Veld- op www.pjbbathmen.nl de voorwachter 06-31310747 of met Jesse waarden en het aanvraagformulier
vinden.
Jonker 06-14176206 Zowel grote
Uw aanvraag zal beoordeeld worden
als kleine nog bruikbare artikelen
door de Boeldagcommissie om
worden door de P.J.B. graag bij U
opgehaald. Graag vooraf de website te kijken of u een bijdrage kunt
verwachten. Wilt u een aanvraag
www.pjbbathmen.nl raadplegen
welke goederen ingezameld worden doen om uw activiteit of clubhuis
een extra impuls te geven? Dien
voor de opslag. Er worden alleen
vredenheid, maar het blijkt echt
spullen opgehaald in de voormalige dan voor 1 mei 2019 uw aanvraag
in bij P.J.B. Boeldagcommissie via
anders te zijn.’’
gemeente Bathmen. (Incl. Oxe,
Boeldagbathmen@hotmail.com
Als praktijkvoorbeeld nemen ze ons Oude Molen en de Schoolt.)
mee in de perikelen rond een diner,
nog in kerstsfeer, met schoonmoeder in de hoofdrol. Hoe gaan
andere familieleden daarmee om?
Jeroen Stek en Ton Kemp laten
in hun humoristische voorstelBATHMEN - Vrijdag 29 en zaterdag 30 maart wordt de voorjaar/
zomerkledingbeurs voor volwassenen in Cultuurhuus Braakhekke
ling allerlei manieren zien om met
gehouden. Er kan kleding (maximaal 20 stuks) worden ingedat soort situaties om te gaan en
bracht op vrijdag 29 maart van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30
hoe je dan vele misverstanden en
eventuele irritaties kunt vermijden. tot 20.00 uur.
Of dat dan per se het recept is voor
De ingebrachte kleding dient schoon en heel te zijn. Tijdens het inlemaximale gezelligheid moeten we
veren kan er ook al gekocht worden. Zaterdag 30 maart is de verkoop
nog maar zien….. Wat de heren
van 09.30 tot 12.00 uur. Niet-verkochte kleding kan door de eigenaar
brengen is eigenlijk pure psycholoweer worden opgehaald. De eigenaar krijgt 75% van de opbrengst
gische kennis, die ze met passie op
van de verkochte kleding en de resterende 25% komt ten goede aan
een humoristische manier op het
toneel zetten. Hun advies: ‘’Probeer Stichting Klimbimbeurzen. Per ingebracht kledingstuk betaalt men
€ 0,15 om de onkosten te dekken. Niet afgehaalde kleding gaat naar
het daarna gewoon, ga ‘’Aan tafel
een goed doel. Voor informatie zie www.klimbimbeurzen.nl
met je schoonmoeder.’’
De kinderkledingbeurs is op 12 en 13 april.
Meer informatie en kaartverkoop
voor deze voorstelling op www.
cultuurhuusbraakhekke.nl
BATHMEN - De 47ste P.J.B.
Boeldag in Bathmen is voor dit
jaar vastgesteld op zaterdag 26
oktober 2019. De grote inzameling is op 19 oktober 2019.

Door Evert van de Weg.
BATHMEN - Zijn het nou een paar
psychologen of toch cabaretiers?
Op 6 april komen Jeroen Stek
en Ton Kemp, samen het duo
Mens2 Producties vormend, in
Cultuurhuus Braakhekke een
humorvolle voorstelling geven
met een toch diepere ondertoon.
Allebei zijn ze als coach, therapeut, maar ook als acteur bezig
met de vraag: ,,Wat maakt een
leven goed?’’
Jeroen Stek is daarnaast ook
nog als relatietherapeut bij RTL4
werkzaam. Samen zoeken ze in den
lande al enkele seizoenen de podia
op om hun boodschappen bij veel
mensen over te brengen. Zelf zeggen ze: ,,We zijn gedreven mensen
die de nieuwste psychologische
kennis op theatrale wijze voor een
breed publiek over het voetlicht
brengen.’’ Ze vertalen de uitkomst

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

van wetenschappelijk onderzoek
naar Geluk naar de praktijk van
alledag.
‘’Kijk eens naar wat Harvard University onderzoeker en psychiater
Robert Waldinger er van zegt na
zijn langlopende onderzoek naar
geluk. Velen denken dat roem en
geld zorgen voor geluk en te-

Kledingbeurs voor volwassenen

Met de
Zonnebloem naar
Intratuin
BATHMEN - Op maandagmorgen 8 april brengt de Zonnebloem Bathmen een bezoek
aan Intratuin in Lochem.
Wilt U mee, laat het weten. U
wordt opgehaald en thuis gebracht. U vertrekt om 09.00 uur
bij 't Dijkhuis en bent omstreeks
12.00 uur terug in Bathmen.
Voor rolstoelen wordt gezorgd
en tevens voor koffie met wat
lekkers.
De kosten voor deze morgen
zijn € 5,00.
Opgave voor 25 maart bij: Hennie Vincent, tel. 654127; Dinie
Nekkers, tel. 543153; Gerry
Teunissen, tel. 542251 of Toos
Bronsvoort, tel. 651329.

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

Wij vieren feest en ú profiteert!

85% van de klanten
beveelt Paul Roescher aan!

48 jaar Paul Roescher!
Duizenden klanten
hebben ons de afgelopen
jaren tot de grootste
showroom van Nederland
gemaakt. Van dat succes
en enorme vertrouwen
van al onze klanten
blijven we groeien. Wij
blozen van die 85%
klanten die ons actief
aanbeveelt. Dit jubileum
vieren wij 15 dagen lang
met All inclusive weken.
Met heel complete acties
die z’n weerga niet
kennen! U profiteert!
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PAUL ROESCHER

Vroege Vogel jubileum Voordeel

gaa
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m

2

E

INCLUSIEF
MONTAGE!

+ sun shower
+ inbouwkranen met
waterval en regendouche
+ vrijstaand bad en kraan
+ luxe meubel, spiegel met
klok en verlichting
+ randloos toilet, hygiene
glazuur
+ lijm en voeg
+ Montage !!!
+ Oplevering
+ 25 m2 XXL woonvloer tegels 75x75cm,
75x75 cm
in betonlook, leverbaar
in 3 kleuren

.300,Normaal 17
cl. montage
In
!
js
Stuntpri

Energiebesparende groene badkamer

Jubileumknaller

il e u

Actieweken!

Complete Wellness badkamer

Jubileumknaller

ub

J

klanten
vertellen

48

m

Pa

weken bij Roescher

Roesch

er

All inclusive

ul

Vroege Vogel Actie geldt alleen op
dinsdag t/m vrijdag binnen de Actieweken!

3

Degene die een afspraak maakt van
dinsdag t/m vrijdag om 9.00 uur
krijgt een 5-delig luxe accessoire
set t.w.v. €195,00 voor €48,Voor elke bezoeker een gratis
attentie!

Degene die een afspraak maakt van
dinsdag t/m vrijdag om 9.00 uur krijgt
bij aankoop van een (tegel)vloer van
30 m2: alle lijm en voeg voor €48,-!
Uw voordeel kan oplopen
tot wel €1000,-.

Toilet eruit, Toilet erin in 1 dag!

Jubileumknaller

3

BY

,Elders 9700
sprijs!
id
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am
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Duur

Besparing ± €250,- p/jaar

4995,-

Besparing 75 kg CO2 uitstoot
Besparing 200 m3 gas

Besparing 60 m3 water
Besparing 60% op elektra

PAUL ROESCHER

+ Duravit wandtoilet met
afneembare zitting
+ afstelling persoonlijke
toilet hoogte
+ zelfdragend
inbouwreservoir
+ kunststof afwerkpanelen
in diverse prints
+ montage en aansluiten
+ kant en klaar garantie
binnen 1 dag

Het karakter van deze badkamer is stoer en strak, opgebouwd uit natuurlijke
oermaterialen. En dan ook nog energiebesparend. Hier worden we allemaal
beter van. Compleet geleverd met zelfplaats pakket.

,2899
v.a.
Elders ovatieprijs
n
e
R
er
h
c
s
e
Ro

1395,-

• Douche afvoer met geavanceerd warmte

• Zuinige LED verlichting, met
terugwinning. Gebruikt de warmte uit het
aanwezigheidsschakeling
afvoerwater voor opwarming van het nieuwe • Waterbesparende kranen met 60% minder
water
verbruik
• Toilet met 4,5 liter
• Badkamer compleet zoals afgebeeld
PAUL ROESCHER
spoeling
BY

E
TSELIJK
PLAA NTEUR
MO

INCLUSIEF
MONTAGE!

VroegeVogelVoordeel Demonstraties

Lunch & Lekkernijen Noviteiten
Jubileum Acties

Voor iedere bezoeker
iets lekkers bij de koffie of thee
doorn

re Apel

to
Megas

Megastore Rijssen

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

Tijdens de Jubileumacties gratis lunch voor iedereen van 11 tot 14 uur.
Doorlopend gratis koffie/ thee met een lekkernij van onze huiskok!

Zaterdag 30 maart Open Huis! Voor iedereen een leuke attentie!

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

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
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Bijzondere oecumenische koorvesper op 23 maart 2019
BATHMEN - Al sinds haast veertig
jaar vinden in de wintermaanden
voor Kerstmis en in de veertigdagentijd tot Pasen oecumenische
vespers plaats op de zaterdagavond in de Dorpskerk te Bathmen. De vespers zijn het traditionele avondgebed van monniken
om voor de dag te danken en
rust en zegen te vragen voor de
nacht. Deze vieringen worden
voorbereid door gelovigen uit
Bathmen, Okkenbroek en Lettele
(de BOL).
De laatste vesper van het seizoen
krijgt meestal een bijzonder karakter door een muzikale omlijsting.
Dit jaar heeft het Oost-Nederlands
Barok Consort (ONBC) onder leiding
van Jan Kleinbussink aangeboden
om deze vesper mee te vieren en
luister bij te zetten. Het bijzondere van de keuze van de muziek-

Meert: dialectmaond

stukken is, dat vaststaat dat ze
allemaal gecomponeerd zijn voor
de Sixtijnse Kapel in Rome en dat
ze daar ook zijn uitgevoerd. U
gaat tijdens deze koorvesper, naast
de gebruikelijke samenzang, ook
prachtige meerstemmige kerkmuziek horen van Orlando di Lasso, de

Victoria en da Palestrina. U wordt
van harte uitgenodigd om deze
bijzondere koorvesper bij te wonen.
Dit wordt dan tevens de laatste
vesper voor Pasen.
Zaterdag 23 maart, om 19.00 in het
koor van de Dorpskerk te Bathmen.

Praoten kan ik 't wè. Schrievm in de Sontspelling, ho mà!
(Samenwerkende Organisaties Nedersaksisch Taalgebied)
Die wilt ons an een dag doon hoe wiej het dialect schrievm
mot.
Ik zal oe een paar olderwetse woorden um de klungels
smieten.
Kiek iej vummedags* d'r wel 's belderig uut
zit snommedags oe haor nog vertesteweerd
bi'j kolderig en todderig in de hoed,
hè-j 't kistentuug** in de knötters zitten....
denk ie dan: 'wat bin-k een roewmoos….
En a'j dan ok nog de boek van de wieze kriegt,
dan kom ie kats van 't rabbat.
Dan veul ie oe zo slap as'n wasseldook.
Zo, det is mien PBB. ( Plat Boeren Battums)!
* Voor de middag.
**Zondagse kleren.

Vrijdag 15 mei 2020 tweede editie van De Laornse Dorpskwis
LAREN - Vrijdagavond 15 mei
2020 wordt de tweede editie van
De Laornse Dorpskwis gehouden. Eerder had de organisatie
al bekend gemaakt dat er een
tweede editie zou volgen, maar
dat het een tweejaarlijks evenement wordt en 2019 dus wordt
overgeslagen.
Op 25 mei 2018 vond de eerste
editie plaats en was zeer succesvol
met deelname van 71 teams. Deze

editie wil de organisatie proberen
om dat aantal wederom te halen
of verder uit te breiden. Ook is de
organisatie achter de schermen al
druk bezig met het uitwerken van
de nieuwe vragen.
“Toekomstige deelnemers zullen
dus nu al ogen en oren open moeten houden. Want het kan zo maar
zijn dat we zo af en toe een hint of
een tip geven”, aldus een enthousiaste Alette Woestenenk. Op de

vraag wanneer de inschrijving open
gaat kan Alette duidelijk zijn. “De
inschrijving voor de tweede editie
gaat nog voor de zomer van 2019
open. Houd daarvoor onze website en onze sociale kanalen in de
gaten!”
Ook bij deze editie zal er aansluitend aan de kwisavond, een
uitslagenavond zijn. Deze staat
vooralsnog gepland op vrijdagavond
5 juni 2020.

$OLHYDQGH3RWKDDU

Cinebat filmnieuws maart

BATHMEN - Op woensdag 27 maart draait
er een extra film
en deze keer is
het een suggestie van een
Cinebat beWandel4daagse Laren krijgt tweede editie de organisatie Wandel Dorp Laren zoeker. Om het
(WDL) meer vrijwilligers nodig.
filmaanbod zo
Vorig jaar kon de organisatie maar goed mogelijk af
kinderen in buggy’s. Verder is er
LAREN – Door het grote succes
liefst putten uit zestig vrijwilligers te stemmen op de
elke avond een route van vijf of
van de nieuw opgezette avondtien kilometer. De startlocatie is bij en op dit aantal wordt nu ook weer bezoekers, mochten de
wandel4daagse in Laren, vorig
gehoopt. Wanneer er mensen zijn
de Prins Willem Alexanderschool
bezoekers dit seizoen doorgeven
jaar, kon het niet uitblijven dat
die willen helpen bij dit prachtige
welke oude of nieuwe films zij
er een tweede editie van het eve- aan de Verwoldseweg in Laren.
evenement, dan kunnen die conDeelnemers aan de routes van de
graag op het grote doek wilden
nement zou komen. Deze wordt
zien. De keuze is gevallen op
gehouden van maandag 20 tot en 2,5 en vijf kilometer kunnen vanaf tact opnemen met Marjan Zomer
18.45 tot 19.15 uur starten en voor (m.mzomer@kpnmail.nl). Verdere
´The Post´, want deze film past
met donderdag 23 mei.
de tien is dat van 18.30 uur tot 19 informatie rondom de vierdaagse is goed bij de visie van Cinebat:
Nieuw bij deze editie is dat er
uur’. Doordat er nu een nieuwe rou- te volgen via de Facebook pagina
een actuele en toegankelijke
ook een route van 2,5 kilometer
van WDL of via de website Avondte bij komt, die tevens geheel los
(filmhuis)film.
aan toegevoegd wordt, die ook
staat van twee andere routes, heeft vierdaagse-Larengld.nl
toegankelijk is voor rolstoelers en
Om 20.30 uur The Post; een
filmdrama over presidenten die de
waarheid maar vervelend vinden,
Interessante sprekers over Het Klimaat in Kerkcafé Harfsen
maar ook over een vrouw in een
Ook de landbouw is vertegenwoordigd in het
mannenwereld.
HARFSEN - Het Klimaat is Hot! Een leuke
Kerkcafé in de persoon van Erik Hoentjen van LTO
Begin jaren '70 komt The Washingzinspeling in relatie tot de opwarming van de
ton Post in het bezit van geheime
aarde. Maar is dit wel zo grappig? Of moeten we Noord, afd. Achterhoek Noord. Hij vertolkt hoe LTO
Noord tegen de klimaatverandering aan kijkt, welke
documenten van het Amerikaanse
ons zorgen maken? Op zondagavond 24 maart
maatregelen de landbouw hierin neemt en welke
Ministerie van Defensie. Deze
wordt dit thema in het Kerkcafé Harfsen vanresultaten al bereikt zijn.
documenten, beter bekend als
uit verschillende invalshoeken belicht. Er zijn
de ‘Pentagon-Papers’, geven een
interessante sprekers, die ieder vanuit hun eigen En natuurlijk ontbreekt de visie van de kerk hierbij
niet. Ds. Hannie van Boggelen zal ingaan op: de
beeld over de achtergrond op de
achtergrond kort ingaan op deze materie.
aarde als schepping, het rentmeesterschap en hoe de gebeurtenissen tijdens de oorlog in
Een aantal jongeren uit Harfsen (Janneke en Maartje (groene) kerk hierop inspeelt.
Brokken) vertelt over hun recente protestmars voor Na een korte pauze zullen alle sprekers aan de hand
het klimaat op het Malieveld in Den Haag en waarom van vragen vanuit het publiek in gesprek gaan met
hen en met elkaar.
ze hiermee bezig zijn.
Het belooft een boeiende, interessante avond te worDik Brokken is werkzaam bij Enexis, betrokken bij
LochemEnergie en bij het vraagstuk vanuit de Dorps- den. De organisatie is in handen van de Protestantse
Gemeente Harfsen, maar iedereen is welkom! Want
visie Harfsen - Kring van Dorth hoe de duurzaamdit gaat iedereen aan! Veel mensen zijn druk met
heid in Harfsen/ gemeente Lochem een collectief
het klimaat. Hoe mooi is het om elkaars standpunbelang kan worden. Dik zal dit nader toelichten.
ten te verkennen om samen de verantwoordelijkHenk van Zeijts, wethouder Klimaat & Energie zal
heid te dragen voor onze grote maar zo kwetsbare
ingaan op wat hij en de gemeente Lochem kunaardbol.
nen betekenen op gebied van duurzaamheid om te
Zondag 24 maart. Ons Gebouw. Sporkehout 4 – 6 te
komen tot een energieneutrale gemeente.
Harfsen. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/ thee.
Jorick Ehrenhard (architect) gaat in op hoe duurAanvang programma 20.00 uur. Entree en koffie/
zaam gebouwd wordt. Het sprekende voorbeeld is
thee zijn gratis. Consumptie in de pauze op eigen
zijn eigen gebouwde woning dat het predicaat 'Het
kosten. Het officiële programma is rond 22.00 uur
duurzaamste huis van ons land' heeft en nota bene
afgelopen.
in Harfsen staat.

Vietnam. Journalist Ben
Bradlee (Tom Hanks)
en uitgever Kay
Graham (Meryl
Streep) proberen
vervolgens de
documenten te
analyseren.
Volgens de Volkskrant: ´Met The Post,
die kans maakte op
de Oscar voor Beste Film,
draaide Spielberg een prequel op
Alan J. Pakula's All the President's
Men (1976): het slotbeeld kopieert letterlijk de openingsscène
van Pakula's paranoia-klassieker
over het Watergate-schandaal.
Tegelijkertijd schreeuwt The Post
zijn urgentie zowat van de daken.
Het is vrijwel onmogelijk om de
film niet als kritisch commentaar
te beschouwen op het Amerika
van Donald Trump. Ook de recente
Amerikaanse geschiedenis is er een
van alternative facts en fake news,
benadrukt The Post voortdurend;
ook destijds kwam de persvrijheid
in het geding. President Nixon, de
grootste boef van allemaal, staat
in The Post duidelijk voor Trump
zelf.´
Datum: woensdag 27 maart.
Plaats: Cultuurhuus Braakhekke.

BathmenseKrant | pagina 6

OCCASIONS VAN DE BATHMENSE
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KIJK OP ONZE SITE VOOR SCHERPE AANBIEDINGEN

WWW.PCADEALERSTEGEMAN.NL
PEUGEOT 206 GTI 2.0 16V
31-mrt-00, ZWART
214.545 KM
€ 1.450,-

PEUGEOT 206 SW 1.4 X DESIGN
25-feb-05, GRIJS MET.
164.300 KM
€ 2.400,-

VW CALAFORNIA CAMPER
20-03-01 Grijs met. 390.000
km. Incl. extra bank 6 pers. en
€ 11.250,een voortent.

VAȩǒȩ ȩP
W

"URSTNERȩ.EXXOȩ
ȩPERSOONSȩCAMPER
&IATȩȩ0+ȩ-ULTI*ET
PEUGEOT 308 SW 1.6 THP 156
PK SIGNATURE, 7-jul-10
Z. GRIJS MET.
€ 6.900,126.805 KM

VAȩǒȩ ȩP
W

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

MINI MINI CABRIO 1.6 COOPER
116 PK, 22-jun-05
GRIJS MET, 136.300 KM
€ 6.750,-

APK

VAȩǒȩ ȩP
W

#HAUSSONȩȩ7ELCOME
 PERSOONS
&IATȩPKȩ-ULTI*ET

,ŽůƚĞƌǁĞŐϭϮϴͮϳϰϯϰW>ĞƩĞůĞ
Telefoon (0570) 54 12 62

SLECHTS

€ 19,-

info@autobedrijfstegeman.nl
www.autobedrijfstegeman.nl

Garage Leijenaar

VAȩǒȩ ȩP
W

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

Bathmen

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

VAȩǒȩ ȩP
W

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

Dacia Duster 1.6 16V 4x4 Aniversare
trekhaak, airco, 2012, 77.807 km.

€ 9.950,-

Renault Mégane Estate 1.2 TCe 115
airco, lm velgen, 2016, 61.359 km.

Limited
€ 14.950,-

VAȩǒȩ ȩP
W

#HAUSSONȩȩ
ȩPERSOONSȩCAMPER
&IATȩȩ0+ȩ-ULTI*ET

Renault Twingo 1.2 Authentique
schuifdak, trekhaak, 2003, 108.555 km.

€ 2.450,-

camera
Renault Captur TCE 90 Dynamique +
km € 14.950,audio navigatie full map, 2015, 44.541

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

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

Renault Clio II 1.2-16V Extreme 3drs.
metallic, 2003, 126.856 km.

€ 2.950,-

Renault Clio IV Estate TCE 90 LIMITED
airco, lm velgen, 2017, 24.947 km.

Voor onze complete voorraad kijk

€ 13.950,-

op: www.garageleijenaar.nl

BathmenseKrant | pagina 7

E BOVAG BEDRIJVEN
AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI PROLINE
2013 | 106.517 km | benzine
€ 15.400,-

FORD C-MAX 1.6 16V FUTURA
2006 | 161.697 km | benzine

KIA RIO 1.2 CVVT EXECUTIVELINE
2017 | 27.775 km | benzine
€ 13.800,-

KIA SPORTAGE 1.6 GDI X-ECUTIVE
2012 | 138.022 km | benzine
€ 12.900,-

MAZDA CX-5 SKYACTIV-G 2.0 TS+
2013 | 151.100 km | benzine
€ 17.700,-

RENAULT TWINGO SCE 70 COLLECTION
2015 | 44.512 km | benzine
€ 7.700,-

VW Golf 1.4 TSI ACT 140pk HIGHLINE
2013 | 114.081 km | benzine
€ 14.700,-

VW PASSAT VARIANT 1.4 TSI, 125 PK
2018 | 11.691 km | benzine
€ 27.800,-

€ 3.900,-

AUTO VAN DE WEEK

Vijfling bij de Ulebelt
COLMSCHATE - Afgelopen week baarde een van de schapen van de
Ulebelt een vijfling. Dit was voor de Ulebelt de allereerste keer
dat een schaap zoveel lammetjes kreeg. De vijfling kwam via een
keizersnede ter wereld, en bestaat uit vier ooitjes en een rammetje. Het gaat goed met moeder Pipi en kinderen. De lammetjes
worden wel bijgevoed met de fles en zijn voorlopig van achter het
raam van de quarantainestal te bewonderen.

Renault TwingoIII SCe Collection + Airco
In nieuwstaat verkerende Twingo III Collection!
Wordt geleverd met 6 maanden Bovag garantie

€ 8.650,-

Garage Leijenaar

Bathmen

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

Doos van Pandora
“Het was al een tijdje duidelijk dat dit schaap propvol zat”, aldus
dierverzorger Christel Jansen en dat er meerdere lammetjes in haar
buik zaten. “Uiteindelijk hebben we vijf dagen voor de uitgerekende
datum een keizersnede moeten uitvoeren. Toen leek het net een doos
van Pandora: "weer eentje, en weer eentje, nog eentje". De moeder moest er wel even van bijkomen, maar het gaat nu heel goed.”
De lammetjes blijven voorlopig binnen, zolang ze nog veel de fles
moeten krijgen. Er zijn ondertussen nog meer lammetjes geboren, 14
in totaal, bij vijf ooien. En twee ooien moeten nog bevallen. Bij goed
weer gaan de eerste lammetjes volgende week naar buiten. Tijdens het
Jonge Dierenfeest op 2e Paasdag, maandag 22 april, zijn alle lammetjes te bewonderen en te knuffelen.
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Voorjaarsconcert K.M.V. Apollo in Braninkhal

digd voor het respectievelijk 25 en 40 jarig
jubileum. Daarnaast zijn Gertie Braakman en
Harry Hietbrink al maar liefst 65 jaar lid van
Apollo.
De entree bedraagt € 5,00 en voor kinderen
tot en met 12 jaar is de entree gratis.

Afdelingsavond
cabaretière/columniste
Irene van der Aart
LAREN - Zaterdagavond 30 maart vanaf
19.30 uur geeft de Koninklijke Muziekvereniging Apollo haar voorjaarsconcert
in de Braninkhal te Laren. Tijdens dit
concert zullen het Fanfareorkest en
leerlingenorkest o.l.v. Patrick Dieperink,
de drumband o.l.v. Reyer Schouten en de
leerlingen drumband o.l.v. Mike de Geest
een afwisselend programma ten gehore
brengen.
Dit jaar staat voor Apollo in het teken van
de viering van het 140-jarig jubileum. In
het kader hiervan geeft Apollo dan ook in
het najaar, zondagmiddag 17 november,

een groots jubileumconcert, wederom in de
Braninkhal. Om hier goed op voorbereid te
zijn, heeft de concertcommissie dan ook besloten dit voorjaarsconcert ook hier te laten
plaatsvinden.
Een afwisselend programma is wat Apollo u
ten gehore zal brengen. Een avondvullend
programma met muziek van verschillende
genres uitgezocht door Apollo’s eigen muziekcommissie.
Trots is Apollo ook op zijn leden want tijdens
dit voorjaarsconcert is er maar liefst een
viertal leden dat gehuldigd wordt. Simone
Keppels en Carla Platerink worden gehul-

BATHMEN - Irene van der Aart is als
cabaretière, actrice en zangeres in vele
genres thuis. Ze speelt cabaret- en
improvisatievoorstellingen, theaterprogramma’s voor jeugd en senioren
en daarnaast is ze een veelgevraagd
presentatrice. Ook geniet ze de laatste jaren bekendheid als auteur van
columns over het platteland, die door
relativerende humor worden gekenmerkt.
De afdelingsavond is op maandag 25
maart en begint om 20.00 uur in het
Cultuurhuus Braakhekke; de zaal is open
om 19.30 uur.

Jaarlijkse
collecteweek van
de Hartstichting,
collectanten gezocht!
BATHMEN - Van 7 tot en met 13 april
vindt de jaarlijkse collecteweek van de
Hartstichting plaats. Collectanten gaan
dan langs de deuren in Bathmen en
buitengebied om geld op te halen voor
concrete oplossingen om ieders hart zo
gezond mogelijk te houden. Want een
gezond hart is niet vanzelfsprekend.
Er is in 55 jaar al veel bereikt, maar we
zijn er nog niet. Het blijft van belang dat
wij hart- en vaatziekten vroeger kunnen
herkennen en opsporen én beter kunnen
behandelen. En dat patiënten die een
hartinfarct overleefd hebben, een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden
Oplossingen
De Hartstichting werkt mee aan deze drie
doelen: voorkomen van hartproblemen,
snellere hulp in een noodsituatie en betere
behandelingen. Binnen deze doelen werken
ze aan verschillende oplossingen. Zo zijn er
met de hulp van de Hartstichting op veel
plaatsen AED's geplaatst. En werkt de Hartstichting bijvoorbeeld aan een eenvoudige
bloedtest waarmee je erfelijke factoren kunt
achterhalen en mogelijk hartproblemen
kunt voorkomen. Verder onderzoekt de
stichting welke signalen er vooraf gaan aan
hart- of herseninfarcten. Zodat infarcten
op tijd ontdekt of zelfs voorkomen kunnen worden. Lees meer over de doelen en
oplossingen op hartstichting.nl.
De Hartstichting werkt mee aan deze concrete doelstellingen. Dat doet zij samen met
medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers
en business partners. Daartoe financieren
zij wetenschappelijk onderzoek, geven zij
voorlichting en werken zij aan vernieuwing
in de zorg en hulpverlening.
Collectanten
Om deze doelen te kunnen behalen blijft
de huis-aan-huis collecte een belangrijk
bron van inkomen voor de Hartstichting. In Bathmen worden de verschillende
goede-doelen collectes nog steeds goed ontvangen. De Hartstichting wil deze collecte
dus blijven houden, maar heeft daarvoor
nieuwe collectanten nodig. Sommige
collectanten hebben 30 jaar meegedaan,
en houden er nu mee op, anderen zijn uit
Bathmen verhuisd. Er zijn dus nieuwe collectanten nodig. Het gaat om een tijdsinvestering van één keer anderhalf uur in die
collecteweek. Het liefst zou der coördinator
Bathmen mensen persoonlijk benaderen,
maar velen staan niet meer in het telefoonboek, dus daarom deze algemene oproep.
Dringende oproep: geef u op als collectant
voor de Hartstichting en kom in actie, anderhalf uur per jaar. Coördinator Bathmen:
Elsbeth Wubbe,
0570-541041 of emwubbe@antenna.nl

Bingomiddag in Laren
LAREN - Stichting Vrienden van
Ruempol verzorgt op donderdag 28
maart een bingomiddag in het Klokhuus van het Ruempol 't Have 11 in
Laren.
U bent van harte welkom op deze gezellige middag met leuke prijsjes. Aanvang
14.30 uur, de kosten zijn € 3,50 p.p.
inclusief koffie of thee.
De volgende bingomiddag is op 25 april.
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Anne Frank en me
Door Marlies en Harry ter Horst.
BATHMEN - 100 jaar Plattelands
Jongeren Bathmen. Een mooie
aanleiding om dit jaar een
speciaal onderwerp te behandelen. Het toneelstuk Anne Frank
and Me is een ode geworden aan
Leny Adelaar-Polak, die dit jaar
de leeftijd van 100 zou hebben
bereikt.
De Plattelands Jongeren van
Bathmen hebben zich gestort op
het verhaal van Anne Frank. Nee,
niet van het Achterhuis en de
deportatie en hoe het afgelopen is,
maar vanuit het perspectief van de
jongeren. Zij die de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt.
Tegenwoordig spreken jongeren
een andere taal. Het Amerikaanse
echtpaar Cherie Bennet en Jef Gottesfeld heeft een indrukwekkend
toneelspel met de titel Anne Frank
and me geschreven, waarin zij
het verhaal van Anne Frank naar
de jongeren van nu brengen. Het
dagboek van Anne Frank roept de

vraag op: hoe kan een jong meisje
zulke volwassen teksten schrijven
in haar dagboek?
Het stuk speelt zich eerst af op een
Highschool in Amerika in 1997.
Tijdens geschiedenisles wordt de
WOII besproken en de opdracht is
om het Achterhuis van Anne Frank
te lezen. Uiteraard zijn de jongeren
niet van het lezen, veel meer aandacht hebben ze voor de vrienden
en vriendinnen. De hoofdrolspeelster is teleurgesteld in een vriend-

schap en loopt kwaad weg. Helaas
passeert er op dat moment een
auto. Een vreselijk ongeluk met gevolg dat de hoofdrolspeelster Nicole
Burns, met glans gespeeld door
Ellen Pinkert, in coma raakt. In
haar coma gaat ze terug naar 1942.
Ze beleeft de oorlogstijd als een ondergedoken Joods meisje in Parijs.
De zaal is muisstil. Alle razzia’s en
invallen door de Duitsers worden
heel indrukwekkend gespeeld. Het
toneelstuk behandelt het leven van

Voorjaarsconcert Orpheus
BATHMEN - Het gaat goed met
muziekvereniging Orpheus. De
leden genieten elke week van
het samen muziek maken. Er
zijn regelmatig mooie concerten
te beluisteren. En met jeugd in
opleiding is er vertrouwen in de
toekomst.
Ook is er een goede band met
verenigingen in de buurt, zoals

overige belangstellenden betalen
een kleine bijdrage voor de onkosten. Orpheus zorgt voor een mooie
Holten en Laren, die Orpheus met
een slagwerkgroep ondersteunen bij en gevarieerde muzikale avond.
Ook dit jaar belooft een mooi mustraatoptredens.
zikaal jaar te worden. De kapel, De
Omdat het zo goed gaat, wil
Langenberger Muzikanten, bestaat
Orpheus dat graag muzikaal met u
delen. Op zaterdag 13 april (noteer 50 jaar. De eerste optredens zitten
de datum alvast) geeft de voltallige er al op en er volgen er nog vele.
Het fanfareorkest heeft voor dit jaar
muziekvereniging haar voorjaarsconcert bij Cultuurhuus Braakhekke. al een aantal concerten gepland en
zal in november deelnemen aan een
Donateurs hebben gratis entree en

Een dak met zonnepanelen is slim geld besparen!

Anne Frank/Nicole Bernhardt tot
en met de treinreis via Westerbork
naar het Duitse werkkamp, waar
bij aankomst de mannen van de
vrouwen worden gescheiden.
Alle aspecten komen aan de orde:
het leven van jongeren nu, het
leven van jongeren in oorlogstijd, liefde en boosheid, angst en
opluchting, ongeloof en vertrouwen
en doorzettingsvermogen. Gelukkig wordt Nicole weer wakker uit
haar coma. En zij weet het zeker:
Anne Frank heeft het dagboek zelf
geschreven.
Aan het eind van het stuk wordt
de beeltenis van Leny getoond.
En weer is de zaal diep onder de
indruk.
Maar een toneelmiddag kan niet
eindigen in mineur. Per slot van
rekening was er ook nog iets te
vieren: 100 jaar PJB. Alle aanwezigen kregen een glas bubbels om te
toosten op dit heugelijke feit.
Een groot compliment aan alle spelers. Een toch wel moeilijk onderwerp wordt op eigentijdse wijze ten
tonele gebracht. Jongelui die zich
inleven in een situatie van angst
en onderdrukking. Het laat zien

dat ook de jeugd van tegenwoordig
wel degelijk geïnteresseerd is in
WOII. Onder leiding van de gedreven en inspirerende Diny JansenOplaat zijn alle spelers stuk voor
stuk boven zichzelf uitgestegen.
Spelers laten het toneelspel zien,
maar kunnen niet zonder de hulp
van de crew die alle changementen
geruisloos uitvoert. Ook hierover is
nagedacht en gerepeteerd, met succes. En niet te vergeten alle special
effects van de geluidsmensen. Zij
hadden een groot draaiboek om
alle geluidsfragmenten die de spanning verhogen exact op het juiste
moment te laten klinken.
Kortom PJB toneel heeft wederom
een prachtig toneelstuk uitgevoerd en getoond dat de jeugd van
tegenwoordig heel betrokken en
geïnteresseerd is in de geschiedenis
van WOII. Zij zijn zich bewust van
de vrijheden die onze ouders verworven hebben en die we moeten
koesteren en verdedigen. Het stuk
leent zich ervoor om op middelbare
scholen en misschien zelfs bij de
bevrijdingsfeesten in de Deventer
schouwburg opgevoerd te worden.
• Foto:Otto Westra.

concertconcours in Zutphen, waar
een deskundige jury het muzikale
niveau toetst (voor de insiders: Orpheus speelt in de 2e divisie KNMO).
Voor de jeugd zijn er een blazersklas
en een jeugdorkest en gevorderde
leerlingen gaan regelmatig ‘op stage’
bij het ‘grote orkest’.
Orpheus heeft een goede relatie met
de Bathmense basisscholen, waar
elk jaar aan de kinderen van groep
5 een lesblok muziek wordt aangeboden, waar de kinderen op echte
instrumenten aan de slag gaan en
het project afsluiten met een concertje. Kinderen kunnen zo kennis
maken met het zelf muziek maken
en natuurlijk hoopt Orpheus dat een
aantal hiermee wil doorgaan, liefst
natuurlijk bij de vereniging.

En er is een, weliswaar klein,
groepje slagwerkers in opleiding, die
de herinnering aan slagwerkgroep
Battle levend houdt.
Orpheus kan altijd ervaren blazers
en slagwerkers plaatsen binnen de
verschillende secties, zowel in het
fanfareorkest (repetitie elke dinsdag) als bij de kapel (tweewekelijks
op donderdag). Orpheus kan een
instrument regelen en desgewenst
enkele opfrismuzieklessen. De muzikanten zorgen voor de gezelligheid.
Kom eens vrijblijvend op een van de
repetitieavonden kijken en luisteren bij Cultuurhuus Braakhekke, of
nog beter kom naar het voorjaarsconcert en spreek daar gerust een
van de muzikanten aan.

8JK[PFLFO

Zelf stroom opwekken is zeker rendabel
als u zich goed laat informeren!
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Door de huidige technologie kan iedereen gebruik maken van alternatieve energie-
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bronnen. Hierbij kunt u denken aan het installeren van zonnepanelen op uw dak. Veel
mensen zijn in de veronderstelling dat dit veel geld kost, maar niets is minder waar.
Zonnepanelen zorgen namelijk voor een aanzienlijke besparing op uw maandelijkse
stroomverbruik, waardoor u uw investering binnen afzienbare tijd weer heeft terug-

'H9OLQGHUKRHYH

verdiend. En daarna gaat u alleen maar meer besparen!
De terugverdientijd is afhankelijk verschillende factoren. Wij laten u graag in een persoonlijk

4UVVSEBOFFONBJMNFUKFDWOBBS

gesprek zien wat in uw situatie de opbrengst kan zijn en de bijbehorende terugverdientijd.

Lochemseweg 26 • 7214 RK Epse • T 0575 - 492 958
info@eefting-epse.nl • www.eefting-epse.nl
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Bathmen
* Za 23 mrt, 19.00 uur: Bijzondere oecumenische
koorvesper m.m.v. het Oost-Nederlands Barok Consort (ONBC) in het koor van de Dorpskerk.
* Wo 27 mrt, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Marco
Mensink in de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Wo 27 maart, 20.30 uur: Filmhuis Cinebat in
Cultuurhuus Braakhekke: The Post; een filmdrama
over presidenten die de waarheid maar vervelend
vinden, maar ook over een vrouw in een mannenwereld.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Harfsen
* Za 23 mrt, 20.00 uur: Concert SDG 100% NL?! in
Dorpshuus Hoeflo.

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; Fam. Willemsen, Meesterspad 3.
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.
23 en 24 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: Tandartspraktijk Markelo, Goorseweg 4,
Markelo, tel. 0547-380586.
23 en 24 maart
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Zie ook: www.carinova.nl
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Deventer, tel. 653000.
Lettele/Okkenbroek
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar.
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
De Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
Attent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
(buiten).
AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
Riele.
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
Colmschate
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
23 en 24 maart
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartsenpraktijk. Jorna, M.C. Escherweg 4b, Deventer, tel. 651004.
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
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 23 mrt, 19.00 uur: Vesper m.m.v. Oost Nederlands Barok Consort o.l.v. Jan Kleinbussink.
* Zo 24 mrt, 10.00 uur: 3e zondag 40 dagentijd. Ds.
H. Marsman uit Deventer.
Okkenbroek
* Zo 24 mrt,10.00 uur: 3e zondag 40 dagentijd.
Dienst in Bathmen.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 22 mrt, 09.00 uur: Eucharistieviering. H.
Brummelhuis.
* Zo 24 mrt, 09.00 uur: 3e zondag 40 dagentijd.
Woord- en Communieviering m.m.v. Herenkoor.
Parochiaan voorganger.
Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 24 mrt, 10.00 uur: 3e zondag 40 dagentijd.
M.m.v. de cantorij. Ds. Henk Schuurman.
* Di 26 mrt, 19.15 uur: Vesper.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 24 mrt, 10.15 uur: Eredienst.
H. Nicolaas Schalkhaar
* Zo 24 mrt, 10.30 uur: 3e zondag 40 dagentijd.
Eucharistieviering. J. Verweij.
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
* Zo 24 mrt, 10.30 uur: Eredienst.
*Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 24 mrt, 10.00 uur: 3e zondag 40 dagentijd. Ds.
L. van Prooyen Schuurman.
Protestantse Gem. Laren
* Zo 24 mrt, 10.00 uur: 3e zondag 40 dagentijd.
Doopdienst. Kinderkerk. Ds. J.R. Jonk.
Protestantse Gem. Almen
* Zo 24 mrt, 10.00 uur: 3e zondag 40 dagentijd. Ds.
W. Klein uit Almen.
Protestantse Gem. Epse
* Zo 24 mrt, 10.00 uur: 3e zondag 40 dagentijd.
Dienst in Gorssel.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe
* Zo 24 mrt, 10.00 uur: 3e zondag 40 dagentijd.
Woord- en communieviering. L. van de Kam.

Gezellige rommelmarkt in
’t Noaberhuus Okkenbroek
OKKENBROEK - 'Voor de één is het zooi; voor
de ander is het mooi!' Dat is de slogan van de
rommelmarkt die aanstaande zaterdag wordt
gehouden in ’t Noaberhuus aan de Oerdijk in
Okkenbroek.
De markt staat vooral in het teken van gezelligheid
en ontmoeting en als je daar dan ook nog iets leuks
op de kop kunt tikken waar de ander graag van af
wil, dan is dat mooi meegenomen! Er is van alles
te koop: de één wil z’n huis een beetje 'ontspullen';
de ander heeft zelfgemaakte artikelen of leuke
hebbedingetjes te koop; een aantal verenigingen is
present om de kas te spekken, enzovoort. Kortom:
er valt heel veel te snuffelen daar!
De markt begint om 10.00 uur en duurt tot circa
12.00 uur, dus wees er rap bij want de tijd gaat
snel!

Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring (4)

De zachte strijd: van meedansen naar leiden
Na drie voorbereidende rondes, tijd
voor het echte werk. Over naar de
verklaring en de ondertekenaars,
met als spraakmakend persoon SGPvoorman Kees van der Staaij.
Het is een blunder die ondertekenaars weg te zetten als oude, in
hun ontwikkeling achtergebleven
zeurpieten met verkalkte hersenen.
Zo is wel over hen gesproken in de
media. Een vriend probeerde mij op
een verjaarsfeestje met veel verbale
decibellen deze visie aan te smeren.
Je treft haar ook bij ‘wereldlijken’
die niets van een god of opperwezen
willen weten. Maar het is niet vól te
houden. De lijst namen bestaat bijna
zonder uitzondering uit mensen
met een hogere opleiding, vaak
een academische graad, waaronder
gepromoveerden en professoren. Mr.
C.G. van der Staaij, onze Kees, studeerde rechten! Je kunt die club dus
echt niet wegzetten als een stelletje
intellectuele laagvliegers.
De aanpak die ik ga kiezen, is
anders. Ik neem ze bloedserieus.
Hoe? Door de discussie op hun eigen
speelveld aan te gaan. Kan dat? Ja,
mits zij bereid zijn om hun eigen
uitspraken en principes consequent
te nemen. En, mits ikzelf bereid en
in staat ben hun taal te spreken. Ik
wil in hún ‘geloofshuid’ kruipen en
ze vervolgens in aanraking brengen
met problematische kanten in hun
redeneringen. Ik ga discussiepunten
zoeken waarbij ze met de mond vol
tanden komen te staan. Of waarbij
ze een ontsnapping zoeken door
in willekeur te vervallen om zó het
idee van de Heilige Schrift als Gods
onaantastbare Woord overeind te
houden.
Hoogtijd voor een voorbeeld. De Bijbel bevat ongerijmdheden. Zo staat
ergens dat koning Salomo twintig

steden aan koning Hiram cadeau
gaf, terwijl wat verder precies het
omgekeerde valt te lezen. Hier moet
mijn partner over de brug komen.
Een beetje ‘rekkelijke’ zou dan
kunnen zeggen: "Oké, maar dit is
gewoon een bijzaak natuurlijk. Hier
gaat het niet écht om Gods Woord!"
Dat veranker ik dan voorlopig in
mijn achterhoofd: mijn partner
maakt dus onderscheid tussen
hoofdzaken en bijzaken. Niet élk
woord in zijn Bijbel telt kennelijk
even zwaar als onaantastbaar Woord
Gods. Vervolgens kan ik verder met
mijn ‘ondermijnend’ onderzoek. Net
zo lang als ik mijn tegenstander aan
de haak kan houden. En nét zolang
als ik zijn tegenwerpingen met
grondige, controleerbare Bijbelse en
theologische kennis kan pareren.
Deze aanpak staat bekend als ‘immanente kritiek’. Je aanvaart de manier
waarop de ander naar iets kijkt,
hier de Bijbel. Vervolgens zoek je
binnen die visie naar haarscheurtjes,
onhoudbare conclusies, innerlijke
tegenspraken. Totdat er een verschuiving komt, soms een letterlijke
verruiming, een verdere ‘verrekkelijking’. Mijn uiteindelijke doel:
aantonen dat heel dat beroep hier
op die Bijbel als Gods Woord, stijf
staat van de menselijke willekeur.
Sommigen geeft dat lucht. Anderen,
de verstokte ‘preciezen’ zullen ook
hier afhaken. Einde verhaal dan.
Al hoeft dit nog niet een volledige
relationele breuk te betekenen. Het
leven is godzijdank breder dan een
bijbelopvatting.
Let op: de exacte Bijbelplaatsen
staan steeds in mijn versie met verwijzingsnoten op de website.
Piet van der Klis.
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Zeer geslaagd ABS stratenvolleybaltoernooi 2019!

Volleybaldames ABS 1 kampioen!

BATHMEN - De volleybaldames
van ABS 1 gingen dit seizoen
fris van start. Met negen dames
en nieuwe trainer Henk werd
het seizoen vol enthousiasme
en goede moed begonnen. Want
na drie jaar op de tweede plaats
te zijn geëindigd, werd het nu
wel eens tijd voor het hoogste
podiumplekje.
De eerste wedstrijden begonnen
dan ook voorspoedig. Helaas
kwamen al gauw wat blessures
en zieken om de hoek kijken. Dit
werd uitermate goed opgevangen
door het meedoen van speelsters
uit andere teams, zoals Mandy,
Marjolein en Ilse. Ook de trainingen werden enthousiast overgenomen door Roel en Dennis.
Het coachen werd overgenomen
door Gido, Edwin en Freek. Zo
verliep alles gelukkig toch nog
soepel en naarmate het seizoen
vorderde werd die eerste plek
zo gek nog niet. Op zaterdag 9
maart moesten de dames tegen

De Hooiberg, de nummer 2. Dat
is altijd een spannende wedstrijd.
Er werd onverwachts met 4-0
gewonnen! Toen bleken de dames
‘officieel’ al kampioen te zijn, wat
ook de tegenstander verbaasde.
Daar had niemand al rekening
mee gehouden. Op vrijdag 15
maart na de laatste thuiswedstrijd (deze wedstrijd tegen BSV
uit Beekbergen werd ook met 4-0
gewonnen) werd het kampioenschap goed gevierd. Eerst een
rondje met de huifkar door het
dorp. Daarna werd er doorgevierd
tot in de late uurtjes in sporthal De Uutvlog. Sponsor Johan
Mensink was tevens aanwezig; hij
gaat de dames van nieuwe tenues
en trainingspakken voorzien met
Jumbo er op. Zo kunnen ze het
nieuwe seizoen in de eerste klasse
mooi voor de dag komen met hun
nieuwe outfit.
Dames 1 bedankt hun sponsor
Johan Mensink, alle coaches en
trainers, alle invalsters en natuurlijk hun trouwe supporter Martin!

BATHMEN - Op vrijdagavond 8
maart en zaterdagavond 9 maart
heeft het 37ste ABS stratenvolleybaltoernooi plaatsgevonden in
sporthal De Uutvlog in Bathmen.
Veel enthousiaste, gezellige en
fanatieke teams uit Bathmen en
omstreken hebben zich aangemeld om een balletje te slaan
tijdens sportieve en fanatieke
Living Color met de eerste prijs
poulewedstrijden.
feliciteren, waardoor zij Welkoop
bokaal hebben gewonnen. Team
Op vrijdagavond bleek team CAfmania heeft de tweede plek
squad uiteindelijk de sterkste te
veroverd en de Te Riele Olie bokaal
zijn en daarmee winnaar van de
gewonnen. De Kwartier.info bokaal
Autobedrijf Stegeman bokaal. Op
ging dit jaar naar The A-team dat
de tweede plek is geëindigd team
op de derde plek geëindigd is.
Alferinklaan, waardoor zij de Kinderdagverblijf Bubbels bokaal mee De tribunes waren goed bezet en
naar huis konden nemen. De derde er werd enthousiast aangemoedigd.
Uiteraard was er ook tijd voor een
plek was dit jaar voor team Oh Oh
Vera 1, waarmee zij de Schoemaker drankje en een hapje in de kantine
Veetransport bokaal hebben gewon- en waren er met de traditionele
verloting mooie prijzen te winnen,
nen.
beschikbaar gesteld door verschilZaterdagavond kon men team

lende sponsoren.
ABS Volleybal bedankt alle teams,
vrijwilligers en sponsors die het
toernooi ook dit jaar mogelijk hebben gemaakt. Zonder jullie natuurlijk geen stratenvolleybaltoernooi.
Bijna iedere ondernemer in Bathmen is als sponsor betrokken bij dit
jaarlijkse toernooi; dat is iets om
trots op te zijn!
Uiteraard ziet de Commissie
Stratenvolleybal Bathmen jullie
volgend jaar graag terug bij een
nieuwe editie van het stratenvolleybaltoernooi!

Nordic Walkers
welkom!
BATHMEN - In Bathmen traint
een enthousiaste groep Nordic
Walkers op dinsdagochtend
van 10.30 tot 11.30 uur. De
doelgroep is 50+, dit is echter
geen harde grens en een fysieke beperking is meestal geen
probleem, de training wordt hier
gewoon op aangepast.
Er zijn altijd twee trainers aanwezig, waarvan één fysiotherapeut.
De juiste NW-techniek wordt
aangeleerd en er wordt gelet op
het veilig wandelen met de poles
(stokken). Verder is in overleg veel
mogelijk.
De Nordic Walkers trainen tien
keer in het voorjaar (start vanaf
maart t/m eind april), tien keer in
de zomer (in juli en augustus) en
tien keer in het najaar (in oktober
en november). ‘s Winters is er een
wat langere stop in verband met
de weersomstandigheden. Nu het

mooier weer wordt, zijn de walkers
weer gestart en zij verzamelen zich
wekelijks bij camping de Flierweide
in Bathmen. Na de training wordt
er meestal samen nog gezellig een
kop koffie of theegedronken.
Is dit iets voor u of kent u iemand
die interesse heeft? Meldt u dan

snel aan. De leiding is in handen
van Ria Faber. Voor vragen of
aanmelding kunt u telefonisch
contact opnemen met Ria Faber
0570-547859, via e-mail secr.trimmen@absbathmen.nl of kijk op de
website www.trimmen.absbathmen.
nl

ABS Handbal overtreft HHZD

BATHMEN - Afgelopen zondag
kwamen de dames van HHZD op
bezoek in sporthal de Uutvlog
voor een wedstrijd tegen de
dames van ABS. Beide teams
waren gebrand om de punten in
de wacht te slepen.

het net!
De wedstrijd verliep zeer goed aan
de kant van ABS. Ook keepster
Floor heeft nog een aantal mooie
minuten kunnen spelen. Met een
eindstand van 28-17 behaalde
ABS overtuigend de winst. Tijdens
de nabespreking zei keepster LiNa een goede warming up floot de ang: "Eigenlijk heb ik niet zoveel
hoeven doen". Dat was het teken
scheidsrechter de wedstrijd aan
en ABS wist gelijk een voorsprong dat de dekking goed dicht zat.
Het teamgevoel was ten opzichte
te behalen van 4-1. Een aantal
van vorige week zeer goed te zien
A-dames speelden vandaag mee,
omdat er nog steeds veel blessu- en te voelen. Ook het publiek
res zijn onder de basisspeelsters. heeft kunnen genieten.
De meiden Kelly, Elise en Eline
Aankomende zondag, 24 maart,
speelden alsof ze volwaardig Dames 1 speelsters waren. Alle drie speelt ABS uit tegen Voorwaarts 2
de dames vonden meerdere malen om 15.10 uur in Twello.

nieuw

De mooiste keuken
of badkamer begint
bij Aart van de Pol

keukens in
BATHMEN!

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

ONTDEK ONS DIVERS
AANBOD AAN VLEES EN VIS
Uniek in onze winkel is de speciale grill op de
slagerijafdeling. Diverse verwennerijen zoals gegrilde
kippenvleugels of spareribs. Probeer ze zelf!
Bovendien hebben wij een ruim assortiment aan verse
vis en vis die je zelf kunt scheppen.
Liever een lekker stukje vlees? Probeer ons Iers
rundvlees, ﬁjn van draad en heerlijk mals.
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Vraag
om bereidingstips

IERSE BIEFSTUK

ZALMFILET MET HUID

600

500

Schaal 400 gram

Schaal 2 stuks

ASC-C-00007

Geldig t/m di 26 maart 2019

Geldig t/m di 26 maart 2019

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

