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De Langenberger Muzikanten:
50 jaar Egerländer muziek in Bathmen
BATHMEN - Op 1 april 2019 is
het 50 jaar geleden, dat Egerländer kapel De Langenberger
Muzikanten uit Bathmen is
opgericht en dat is geen grap! Er
bestond in de zestiger jaren al
een boerenkapel met de naam De
Plaggenmeiers.
Ernst Mosch was in die tijd
grondlegger van de echte Egerländer muziek, die bij een groot
wereldwijd publiek aansloeg.
Vele tiroler- en boerenkapellen werden daarom destijds
ook omgevormd tot Egerländer
kapellen, zo ook de Plaggenmeiers. Beide kapellen waren steeds
een onderdeel van de Bathmense
muziekvereniging Orpheus. Veel
werd er aanvankelijk gemusiceerd bij feesten en partijen
en het werd na afloop van de
optredens nog wel eens té gezellig, met alle gevolgen van dien.
Medio zeventiger jaren heeft de
kapel dan ook een paar jaar een
periode van rust ingelast. Vanaf
1978 ging het echter weer in
volle vaart vooruit en nog steeds
wordt er tweewekelijks gerepeteerd op de donderdagavond.
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nacht door hem gewerkt voor de
kapel. Vele e-mails en telefoontjes
zorgen voor een soepele organisatie
hebben een mooie bezetting,
mee in Muntendam. Gelijk werd
van dit orkest. Ruud Buunen heeft
die bestaat uit de melodiesectie,
er een eerste prijs in de wacht
door de jaren heen zijn managegesleept evenals de drie keren erna zijnde Flügelhorns (bugels), met
menttaak verwisseld voor de
met als absolute muzikaal hoogte- als tegenmelodie de Tenorhorn
presentatie tijdens de concerten.
(bariton) sectie. De ritmische
punt de deelname op 4 november
Vele bezoekers kennen dan ook wel
2012 toen de kapel met maar liefst instrumenten trombones/hoorns,
zijn traditionele opening: Grüss
bassen en slagwerk zorgen voor
91,61 punten een eerste prijs met
Gott, Euch Allen mit einander! De
de ondersteuning, terwijl de
onderscheiding en promotie naar
houtsectie, bestaande uit klarinet- afgelopen jaren verzorgt Leonie
de Topklasse in de wacht sleepte.
Burink-Stegink het management op
Na precies 20 jaar heeft Gerard het ten/sopraansax voor de figuratie
muzikale stokje in 2016 overgedra- zorgen. Een signaaltrompet maakt een uitstekende manier met veel
het geheel instrumentaal compleet. enthousiasme.
gen aan de huidige kapelmeester
Hans Dijsselhof uit Nijverdal. Hans Zanger Herman Pakkert en kapelis in de kapelwereld zeker geen on- meester Hans Dijsselhof nemen het Jubilarissen
bekende en heeft ervaring met het vocale gedeelte voor hun rekening. Al vanaf de oprichting zijn er twee
mensen lid van de Langenberger
De muzikanten komen, naast de
dirigeren van de Eschländerkapel
Muzikanten. Dit zijn bassist Joop
Bathmenaren, inmiddels uit veruit Hellendoorn en hiermee grote
Muzikale leiding
Van 1969 tot 1996 heeft Dick Muil- muzikale successen behaald. Tevens schillende plaatsen in de omgeving Vukkink (Ome Joop) en klarinettist Jan Olden (v/h Gait Jan de
heeft hij al geruime tijd de leiding o.a. Neede, Deventer, Diepenveen,
eman de muzikale leiding van de
Harfsen en zelfs uit het Duitse Bor- Groenteman). Het is fijn, dat deze
kapel gehad. Hij trad daarbij in de over de Vjenneländer Musikanten
mensen nog steeds muzikaal actief
voetsporen van vader Herman Muil- uit Vriezenveen. Daarnaast presen- ken. De kapel heeft dus duidelijk
zijn op een inmiddels respectabele
teert hij een blaasmuziekprogram- een regionale functie.
eman, die kapelleider was van de
leeftijd.
boerenkapel van Kunstmin-Gorssel. ma bij de lokale omroep HOI-FM.
Repetities
Dick heeft zich 27 jaar belangeloos
Jubileumactiviteiten
De repetities zijn begonnen in
Repertoire
ingezet met veel enthousiasme
Er zal een aantal jubileumactide schuur van kapellid Jan Olden
De Egerländer muziek vindt zijn
en werd tijdens optredens dan
viteiten georganiseerd worden
oorsprong in het Duits-Tsjechische aan de Langenbergerweg. Een
ook geregeld “Der kleine Mosch”
dit jaar. De eerste activiteit, het
naam voor de kapel was toen snel
grensgebied, langs de rivier de
genoemd. Dat mag best als een
succesvolle nieuwjaarsconcert op 6
bedacht. Later werd er o.a. in de
compliment opgevat worden! Onder Eger, met als middelpunt de stad
januari 2019, samen met de muziPilzen. Geen wonder, dat blaasmu- Rythmeen, op zolder bij de Fa.
zijn leiding werd er voornamelijk
kale vrienden uit Laren, Larenka,
Bronsvoord en bij de Fa. Vreeman
Egerländer muziek gespeeld, veelal ziek vaak wordt geassocieerd met
pilsener bier. Egerländer muziek is, te Harfsen gerepeteerd. Tegenwoor- heeft inmiddels al plaatsgevonden.
bestaand uit marsen, walsen en
Houdt u plek vrij in de agenda op
dig vinden repetities plaats in de
in tegenstelling tot echte Tsjechipolka’s. Dick kan terugzien op
sche volksmuziek, vol en warm van Loozaal van Cultuurhuus Braakhek- zondagmiddag 26 mei voor een
een zeer succesvolle periode met
groots jubileumconcert bij het
klank en qua tempo ligt deze mu- ke. Hier kan de kapel zich onder
de Langenberger Muzikanten. In
Bonte Paard te Dijkerhoek. Tijdens
goede akoestische omstandigheziek niet al te hoog. Veel werken
1996 nam Gerard Stegink, die op
het afsluitende jubileumconcert
gaan over de dagelijkse dingen als den, voorzien van goed licht en
dat moment al vanaf 1978 onder
een uitstekende catering, volledig op 24 november in Cultuurhuus
de liefde, het weer, een bepaalde
Dicks leiding de signaaltrompet
Braakhekke zal accordeonvereniuitleven.
bespeelde, de muzikale leiding van streek of plaats.
ging VIOS uit Harfsen een optreden
hem over. Inmiddels waren er vele Vaak is er een zangpartij aan de
verzorgen. Nadere informatie volgt
Management.
muziekwerken toegevoegd. Van
nieuwe werken van hedendaagse
t.z.t.
Bij de organisatie van een blaasde Böhmische muziek ligt de
componisten verschenen en werd
kapel, die een aantal optredens op
oorsprong meer in de Bohemen,
de Egerländer muziek uitgebreid
De kapel hoopt nog tot in lengte
maar deze muzieksoort is wel zeer jaarbasis verzorgt, komt heel wat
met Neue Böhmische (Boheemse)
van jaren de karakteristieke Egerverwant aan de Egerländer muziek. kijken. Goed management is dan
en Tsjechische werken, zodat er
länder en Böhmische blaasmuziek
ook een must. Dit werd aanvanwat meer afwisseling op concerten Belangrijk bij deze muzieksoorten
ten gehore te kunnen brengen voor
kelijk door wijlen Hendrik Lunenis de 'Schwung' (in het Engels:
te realiseren was. Het fenomeen
een zo groot mogelijk publiek in
swing), die in acht genomen dient borg verzorgd, later door Gerard
blaaskapellenconcours deed zijn
Bathmen en verre omgeving en
Stegink, opgevolgd door Ruud
te worden.
intrede en in 2004 deed de kapel
bedankt de bezoekers aan de optreBuunen. De laatste jaren is deze
voor het eerst in haar bestaan,
dens in de afgelopen 50 jaar voor
taak in vertrouwde handen van
Bezetting
uitkomend in de Bergklasse (dit
André Olden. Soms wordt er dag en hun aanwezigheid en steun.
De Langenberger Muzikanten
is de middenklasse voor kapellen)

Salland-Twenthe
Vanuut de luie stool kon ie het
machtig mooi bekieken. Een vol
stadion met supporters diet hun
ploegie fanatiek aanmoedigden.
De ploegen, van ooit Leo Halle en
Abe Lenstra, tröffen mekaare an
de Vetkampstroate. De nummer
eene en de nummer dreie uut de
eerste divisie.
Zie gungen der drek keihard
tegenan. Fanatiek, eerlijk en
bikkelhard vleug de balle van de
Brinkgreverweg noar de Vetkampstroate. Het gezang vanof de
tribune was neet van de loch. Ok
toen die donderse jonge uut Battem, met ne machtige kopballe,
het net wus te vinden. Jari Oosterwiek, schöt den noe eigenlijk neet
in eigen doel? Met die eene goal
verschil gungen de beide ploegen
an de thee. Twenthe was in de
eerste helfte, de bettere ploeg. Wat
er in de thee hef gezeaten weet ik
neet, mar Go Ahead spölden noar
de rust as herboren. Twenthe leup
achter de feiten an. Het wachten
was op de geliekmaker. Den völ en
det was dubbel en dwars verdeend. Doar kwammen nog völle
meer machtige mooie kansen,
maar jammer genog, zie gungen
der niet in. Heel lange lek het er
op dat de punten verdeeld zollen
worden, toen zo maar uut nen
onmeugelijke hook, de Tukkers der
toch nog eene inschupten. Ôk noe
hadden ze de hulpe neudig van
de Sallandse keeper. Wat zal die
man zich ongelukkig veulen, maar
ja op Leo Halle kun ie neet meer
trugge vallen. De Sallanders deden
der vanalles an, maar jammer
genog, het was neet genog. Zo as
het er noe uutzut spölt de Tukkers
volgend joar wier op het heugste
nivo. Maar ook onze Sallandse
Rood Gelen hebt doar nog alle
kansen op. Gewoon puntjes
blieven sprokkelen en in de
noa-competitie keihard touwsloan.
In het nieje seizoen, op het heugste nivo köw we ze wier anmoedigen, in de streekderby tussen de
Sallanders en de Tukkers.
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GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

MOLENS
molenfonds.nl

a r t i ke l ge m i st.nl

Like ons op facebook:
facebook.com/bathmensekrant
of volg ons op twitter:
@bathmensekrant

STOP
ARMOEDE IN
NEDERLAND
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Helpt u mee?
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/LJWMRXZSDVVLHLQKHWEHGLHQHQYDQYHUVFKLOOHQGH
SURGXFWLHPDFKLQHV"'DQEHQLNRS]RHNQDDUMRX

3URGXFWLHPHGHZHUNHU
$OVSURGXFWLHPHGHZHUNHUJDMHEH]LJPHWKHWDIVWHOOHQ
HQEHGLHQHQYDQYHUVFKLOOHQGHSURGXFWLHPDFKLQHV-H
YRHUWNZDOLWHLWVFRQWUROHVXLWHQ]RUJWHUYRRUGDWDOOH
HLQGSURGXFWHQQHWMHVYHUSDNWZRUGHQ2PPHHULQ]LFKW
WHNULMJHQLQKHWSURFHV]RUJMLMHUYRRUGDWGH
SURGXFWLHGDWDJHUHJLVWUHHUGZRUGHQ.RUWRPHHQ
IXQFWLHPHWYHUVFKLOOHQGHXLWGDJLQJHQ
:HUNMHJUDDJLQGHRXGHUHQ]RUJGH]RUJHQZLOMH
JUDDJMHHLJHQGLHQVWHQLQSODQQHQ"

9HUSOHHJNXQGLJHQLYHDX

-LMFR|UGLQHHUWGH]RUJURQGRPGHFOLsQWHQHQLQGH]H
IXQFWLHEHQMHGHHHUVWHYHUDQWZRRUGHOLMNHELM
]RUJLQKRXGHOLMNFRPSOH[HWRW]HHUFRPSOH[HVLWXDWLHV
HQYHUULFKWMHDOOHYRRUNRPHQGHYHUSOHHJWHFKQLVFKH
KDQGHOLQJHQHQZHUN]DDPKHGHQ-HREVHUYHHUWHQ
$OVPHXEHOVSXLWHUZHHWMLMPHXEHOHQRSHHQ
VLJQDOHHUWYHUDQGHULQJHQLQGHJH]RQGKHLGVVLWXDWLHHQ
]RUJYXOGLJHZLM]HWHEHKDQGHOHQ]RGDWGHNODQWODQJ
JHQLHWYDQGLWPRRLHHLQGSURGXFW'RRUGHDIZLVVHOHQ KHWJHGUDJ0HWMRXZYHU]RUJLQJGUDDJMHELMDDQKHW
OHYHQVJHOXNYDQGHFOLsQWHQ
GHZHUN]DDPKHGHQLVJHHQGDJKHW]HOIGH6DPHQ
PHWMHFROOHJD VZHUNMHDDQXLWHHQORSHQGHSURMHFWHQ $OVYHUSOHHJNXQGLJHZRUGMHIOH[LEHOHQRSRSURHSED
-H]RUJWHUYRRUGDWGHYHUIRSKHWMXLVWHPRPHQWGURRJ VLVLQJH]HW+HWJDDWRPRXGHUHQ]RUJRSGH
VRPDWLVFKHRI3*DIGHOLQJHQLQYHU]RUJLQJVRI
LV]RGDWGHPHXEHOVYROJHQVSODQQLQJELMGHNODQW
YHUSOHHJKXL]HQRILQGHWKXLV]RUJ7LMGHQVHHQ
JHOHYHUGNXQQHQZRUGHQ
SHUVRRQOLMNLQWDNHJHVSUHNEHVSUHNHQZHJUDDJMH
%HQMLMHHQHFKWEXLWHQPHQVHQKHEMLMHUYDULQJRSGH ZHQVHQHQGHPRJHOLMNKHGHQ
VKRYHO"'DQ]LMQZLMRS]RHNQDDUMRX
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PHWGHMXLVWHODN"

CONCERT

MY JOB

m e t

$OVSURMHFWOHLGHUEHQMHYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWKHOH
SURFHVQDPHOLMNYDQRSGUDFKWWRWRSOHYHULQJ'LW
EHWHNHQWGDWMHYDQEHJLQWRWHLQGKHWKHOHERXZSURMHFW
JHGUHYHQEHJHOHLGW'DDUQDDVWEHZDDNMHEXGJHWWHQ
HQRQGHUKRXGMHKHWFRQWDFWPHWNODQWHQOHYHUDQFLHUV
HQFROOHJD V-HNULMJWWHPDNHQPHWYHUVFKLOOHQGH
VRRUWHQSURMHFWHQZDWKHWZHUNHUJG\QDPLVFKPDDNW
2PHUYRRUWH]RUJHQGDWDOOHVYROJHQVVFKHPDORRSW
PDDNMLMHHQJRHGHSODQQLQJ,QGH]HIXQFWLHNULMJMHGH
PRJHOLMNKHLGRPPHHWHGHQNHQORRSWHULHWVNQHOGDQ
LVKHWDDQMRXRPHHQHIILFLsQWHRSORVVLQJWH
EHGHQNHQ

I
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Bousema Horeca
Zutphenseweg 35
Lochem (Gld)
tel. 0573 - 25 18 68

Zanggroep
Rita, Durk en Annelies

v a n :

6DPHQPHWMHFROOHJD VEHQMHZHUN]DDPELM
YHUVFKLOOHQGHJURQGZHJHQZDWHUERXZSURMHFWHQ
$OVVKRYHOPDFKLQLVWZHUNMHQLHWDOOHHQELMJURWH
JHPHHQWHOLMNHSURMHFWHQPDDUNRPMHRRNELM
SDUWLFXOLHUHQRYHUGHYORHU+HWLVHHQG\QDPLVFKH
IXQFWLHZDDUMHQLHWDOOHHQRSGHVKRYHO]LWPDDURRN
FROOHJD VZLOWKHOSHQPHWKDQGPDWLJJURQGHQ
VWUDDWZHUN

%HQMLMHUYDQRYHUWXLJGGDWMLMGHNDQGLGDDWEHQW
YRRURQ]HRSGUDFKWJHYHUV"

Aanvang: 14.00 uur
zaal open: 13.30 uur
Entree: € 7,50 incl. kop koffie
Kaartverkoop aan de zaal
Meer info: André Olden
tel. 06 - 11 60 87 14
info@vinocanka.nl
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Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek: Weest blij!!!
BATHMEN-OKKENBROEK - Stel je voor: je bent
een lange reis aan het maken. Te voet. Het gaat
van je kleine dorpje naar het verre en grote Jeruzalem! Vol goede moed ben je begonnen, maar
het duurt zóóó lang. En het regent en het is koud
en je voeten doen zeer..... Maar je bent niet alleen. Met jou lopen vele anderen mee. Ze zeggen
tegen je: Kom op! Bedenk eens wat je te wachten
staat! Jeruzalem die mooie stad met de tempel!
En ja, je kunt het je voorstellen. De geuren, de
kleuren, de muziek en de tempel. Je wordt er
weer helemaal door opgebeurd. Lichtvoetig loop
je verder.

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

Dit verhaaltje is natuurlijk een metafoor. Het staat
voor jouw leven. Dat is ook een reis. Zeker een die
niet altijd gemakkelijk is. Je komt verdriet, pijn,
moeite, ellende in je leven tegen. Maar je bent niet
alleen. God loopt met je mee. In deze tijd voor Pasen
worden we eraan herinnerd dat Hij alles al een
keer heeft meegemaakt en dat Hij dus weet wat je
verdriet kan doen. Misschien herken je Hem niet,
maar Hij is er in de mensen om je heen. Mensen die
niet bij de pakken neer gaan zitten maar zeggen:
kom op! Kijk om je heen, kijk voor je uit, geniet van
wat er aan moois op je pad komt! Zondag zingen we
daarvan in de kerk om 10.00 uur. Wel: Kom!

Hemelvaartsdag, fietsen en skiws in Bathmen
melvaartsdag, fietsen, skiws en
Bathmen horen bij elkaar.
De organisatie heeft weer een
mooie route uitgezet met leuke
activiteiten voor oud en jong.
Omdat het de 11e keer is, wil men
de straten in Bathmen dit jaar, net
als in 2009, versieren met skiws.
Een skiw is een ander woord voor
vogelverschrikker. Een jury zal de
versierde straten beoordelen. Je
kunt als straat meedoen, maar ook
als familie of in je eentje. Wil je
kans maken op één van de prijzen
(bon voor barbecuepakket), meld
je dan aan. Dat kan persoonlijk bij
het infopunt, maar ook door het
sturen van een e-mail aan
infopunt@bathmen.nl Geef duidelijk aan of je alleen meedoet
of met een groep. Als je met een
groep meedoet, vermeld dan ook de
namen van je groepsleden.

enjoyboode

www.boode.nl

!
enjoy

0570-542600

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

Expositie in de Nicolaaskerk Lettele
LETTELE - Ter gelegenheid van
het 125 jarig bestaan van de
Nicolaaskerk Lettele wordt er op
5, 6 en 7 april in de kerk een
expositie gehouden.
Aan de hand van tekeningen,
herdenkingsprenten, religieuze

voorwerpen en veel foto’s worden
de geschiedenis van kerkgebouw,
parochie en het geloofsleven in
beeld gebracht.
Iedereen is van harte welkom van
10.00-17.00 uur.

Wandeltocht Diekerhookse Mölle 'De Hegeman'
BATHMEN - Dit jaar verzorgt de
Stichting Bathmen Promotie
samen met boerendansgroep

‘Battumse Venne’ voor de 11e
keer de jaarlijkse fietstocht op
Hemelvaartsdag 30 mei. En He-

Volg de Facebookpagina of het
Instagramaccount van de Stichting
Bathmen Promotie (Beleef Bathmen) en doe ideeën op. Er worden
regelmatig foto’s van de skiws van
11 jaar geleden gedeeld.
Dus doe mee, doe eens gek en
maak een skiw en meld je vandaag
nog aan!

DIJKERHOEK - Na het succes van
vorig jaar heeft de Diekerhookse
Mölle 'De Hegeman' ook dit jaar
een wandeltocht uitgezet in de
omgeving van Dijkerhoek.
Kom genieten van de ontluikende
natuur en wandel lekker mee. Bij
de start en onderweg wordt er voor

een consumptie gezorgd. Na afloop
kunt u genieten van een heerlijke
pannenkoek bij de molen!
Zondag 31 maart. Afstand wandelroute 7 km of 12 km. Start en
finish bij De Hegeman.
Starten vanaf 09.00 tot 10.30 uur.
Bijdrage € 5,00 p.p.

TUJDIUJOHCBUINFOQSPNPUJF

Swingnight
Boode Bathmen
BATHMEN - Zaterdag 30 maart
is het Swingnight-team met
hun maandelijkse feest bij
Boode in Bathmen. Vier
aerea’s zijn geopend met
verschillende muziekstijlen.
In de grote zaal staat de
drive-inn van DJ-Productions
en draait de lekkerste muziek
uit de 80’s, 90’s, 00’, zodat je
gegarandeerd de hele avond
los kunt gaan op de dansvloer; in de shotjesbar maken
DJ Arjan Nales en MC Shors
Shizzler er weer een feestje
van en in het Grand Café
draait zoals altijd DJ Mark
de lekkerste mixen. Nieuw is
de kleine bar beneden waar
Nederlandstalige feestmuziek
wordt gedraaid.
De zaal is open van 21.30 –
02.00 uur. De minimumleeftijd
is 23 jaar en de entree is € 7,50.
De volgende Swingnight bij
Boode in Bathmen is op zaterdag 20 april.
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Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring (5)

de mond bracht kon zijn biezen pakken. Zo bleef er
een legertje van slechts 300 man over. En dát legertje overwon, met een list!
Een tussenstap
Wat die voorganger vertelde, was een beetje vreemd.
In mijn vorige stukje schreef ik dat ik mijn discussie Hij kende die plek van de drinkproef en had uitgemet die ondertekenaars van de ‘anti-homo’ Nashvil- rekend dat het ‘godsonmogelijk’ was om daar 10.000
man op te stellen. De ruimte was er gewoon niet.
leverklaring wilde toespitsen op de menselijke willekeur die ook zij gebruiken als ze zich beroepen op Toen niet en ook nu niet! Kernvraag: wat moet je
dan met zo’n verhaal? Wegscheuren uit die Bijbel
de Bijbel als onwrikbaar Woord van God.
als onbetrouwbaar? Of, en dat gebeurde die
Het lukte me niet dat stukje voor deze
zondag, kun je er een ándere duiding
krant rond te krijgen. Te weinig tijd
aan geven. Een zingeving die én recht
doordat ik opeens al mijn aandacht
doet aan de boodschap van het veraan iets anders moest geven. Ik ga
haal. En tegelijk ook recht doet aan
namelijk plotsklaps op reis en moet
het gegeven dat het verhaal ‘feitelijk’
dat heel goed voorbereiden. Anders
niet kloppen kan.
is die reis tijdverspilling.
Waarom heb ik een tussenstap nodig?
Daarom nu even wat anders. Op zonOmdat ik over een kleine twee weken
dag 6 maart 1977 was er een bijzonmij persoonlijk op de hoogte ga stellen
dere dienst in de, toen nog, Hervormde
van die plek. Ik ga compleet onverwacht naar
Kerk van Bathmen. Daar preekte iemand van
Israël en op mijn prioriteitenlijstje staat die drinkbuiten over een bekend Bijbelverhaal. Het verhaal
van de richter Gideon die de vijand moest verslaan. proefplek! Ik ga het controleren. En mijn liefste
wens is om daar vanuit Israël naar deze Bathmense
Hij riep een groot leger op de been, 32.000 man.
Krant verslag van te doen. In onze moderne compuDat vond God te veel. Als je daarmee won, zou je
kunnen zeggen dat het je eigen verdienste was. Nee, tertijd moet dat haast wel zeker lukken.
Maar, het kan dus zijn dat er even een gat valt. Dan
het moest duidelijk zijn dat het de God van Israël
was die bepaalde hoe de hazen liepen. Gideon moest is de oorzaak bekend.
iedereen naar huis sturen die bang was. Deed hij en Terzijde: nogmaals, al mijn columns staan op de
website van deze Bathmense Krant. En van deze
hield er nog 10.000 over. Voor God ook nog veel te
reeks óók nog apart de versie met mijn verantwoorveel. Dus werd Gideon opgezadeld met een ‘drinkding en verwijzingen in de vorm van toegevoegde
proef’ voor een volgende selectie. Die proef vond
noten.
plaats bij de bron van een beek. Wie als een hond
water opslurpte mocht blijven, wie knielde en het
Piet van der Klis.
water in twee ‘gecupte’ handen op schepte en naar

Overdracht voorzittershamer ‘Pels en Pluim Laren’

LAREN - Het vinden van bestuursleden is voor veel verenigingen een lastige opgave
tegenwoordig. De opvolging van
‘Pels en Pluim’ voorzitter Jan
Meutstege was echter vlot gerealiseerd.
Tijdens een goed bezochte jaarvergadering nam Jan Meutstege na 47
jaar, zich met hart en ziel te hebben ingezet voor de club, afscheid.

Clubavond MC
de Klassieker
HARFSEN - Clubavond MC de
Klassieker op 1 april. Deze
avond komt Wim Geven een
lezing geven over Ecomaxx
benzine, een langer houdbare
ongelode benzine voor alle
motorfietsen, die gewone benzine gebruiken.
Wilt u meer weten hierover, kom
1april naar Rad van Avontuur in
Harfsen, ook niet leden zijn van
harte welkom, aanvang 20.00
uur.

de jaarlijkse Landelijke Jeugdshow
Laren met haar thema’s, de workshops ‘Kippen houden’ en straks op
30 mei de Dier&Tuin fair. Dier&Tuin
wordt een evenement waarbij we
flink onze nek uitsteken. Ook op
bestuurlijk vlak levert ‘Pels en
Pluim’ haar bijdrage zowel regionaal, provinciaal als landelijk”.
Jan Meutstege werd onder luid
applaus benoemd tot erevoorzitter
van ‘Pels en Pluim Laren’. Als dank
voor zijn jarenlange onvermoeibare
inzet werden een cadeau en bloemen overhandigd. Daarnaast deed
het bestuur een voordracht waarin
allerlei verwikkelingen de revue
passeerden. Hierna was het tijd
voor Jan om de voorzittershamer
over te dragen aan Gerold de Maag.
Peter Goossens werd ook benoemd
tot nieuw bestuurslid. Jubilaris L.
van Lindenberg ontving uit handen
van Meutstege een glaswerk voor
zijn 40 jarig lidmaatschap.

Meert: dialectmaond
Melkenstied
Met de hande melken heb ik nog edaon. Wie hadde'n a
wè een melkmachine, mar één van onze beeste had zukke
alderbassens dikke memmen, det t'r gin teppelvoering um
hen pastn!
Dus op een wiebelig melksteultje met één poot, wao-j meer
naost zaatn dan d'r op, trök ik de melk broezend in de emmer. Stortten 't in de zieje die op een melkbusse stond. In
de zieje zat een watje. Det vratt'n de katt'n later op, mar 't
ding verteern nit. 'n Ander'n dag leepen ze met 'n glibberige
slierte onder de stat. As ik wat had te teuten aover 't etten,
zei mien va altied: "Het blif oe nit in 't gat hangn!''

$OLHYDQGH3RWKDDU

Whiskyproeverij bij ’t Bockje
BATHMEN - Op vrijdagavond 5 april houdt ’t Bockje Bathmen in
samenwerking met Diageo weer een whiskyproeverij. De avond
zal geleid worden door Herman van der Meij, Life member of the
Keepers of the Quach.
Op deze avond zullen de verschillende distillers Editions centraal
staan. Wilt u deelnemen aan de proeverij dan kun u zich opgeven in
de slijterij of via info@bockje.nl
Deelname aan de proeverij bedraagt 20 euro, de proeverij start om
20.00 uur.

Lenteconcert slagwerkgroep
Muziekvereniging St. Caecilia
SCHALKHAAR - De slagwerkgroep
van Muziekvereniging St. Caecilia Schalkhaar geeft op zondag 7
april 2019 een lenteconcert.

optreden van het Deventer koor
Zingen zonder Inge met een grote
variatie aan liedjes, van pop tot
volksmuziek of gospel.
Natuurlijk is het mogelijk om in de
school een kopje koffie, thee of een
Het concert begint om 14.00 uur
drankje te kopen.
en u bent vanaf 13.30 uur van
harte welkom in de Nicolaas Basis- De toegang is gratis!
Informatie kunt u vinden op www.
school, Pastoorsdijk 9. Naast een
optreden van de slagwerkgroep van stcaecilia-schalkhaar.nl, mail of bel
St. Caecilia, is er nog een geweldig 06-31685150.

Ruim 40 jaar heeft hij de voorzittershamer in de tas gehad. “Ik heb
de hamer echter zelden hoeven te
gebruiken”, aldus te scheidende
voorzitter. “Pels en Pluim is een
plezierige club mensen die met
veel passie hun hobby bedrijven en
mooie activiteiten op touw zetten. • Foto: Jan Meutstege geeft
voorzittershamer door aan
We hebben een goede naam in het
Gerold de Maag. (Foto: Jan
land en worden gezien als een club
van Ark)
met een voortrekkersrol. Denk aan

Samen Eten in het NaoberLookaal
LOO - Woensdag 17 april gaat men in het Naoberlookaal weer
genieten van een nieuw seizoen aan tafel. Dit keer staat het
voorjaarsmenu op het programma. Men vindt het erg leuk om
elke keer wat nieuws te proberen. Voor de organisatie en voor
de gasten een verrassing.
Iedereen uit Loo en omstreken is van harte welkom om samen met
anderen te dineren!
Aanmelden kan tot 15 april bij Thea Blankena: tel.0570-541681 of via
e-mail: t.blankena@hotmail.com
Tijd: 17.30-19.30 uur, deur open om 17.00 uur.
Kosten: € 8,50. Drinken: € 1, per drankje.

9DQLQVSLUDWLH1$$55($/,6$7,(

BathmenseKrant | pagina 6

Steengoede deals
Paul Roescher is dé vloerenspecialist in tegels, pvc, laminaat en parket. Uit voorraad leverbaar!
6,-

32,50
aal 6

Norm

p/m2

Keramische parket.
15x60cm. Europees
eiken look. In
meerdere kleuren
leverbaar.

Grote keus

Fraaie cementlook 60x60cm te
combineren met 30x60cm en stroken.
Gerectificeerd. Leverbaar in meerdere
kleuren grijs.

19,

50

16,50
0
s 27,5

Elder

p/m2

p/m

29,50
*

s 55,-

Elder
p/m2

p/m2

2

Prachtige keramische
vloertegel met de uitstraling
van Belgisch hardsteen.
Tegel 60x60cm.
• Porcelenato
• Geschikt voor zeer intensief
gebruik
• Italiaans topfabrikaat
• Veel natuurgetrouwe variatie
• Extra matte uitstraling
• Extra stapvast

Zelf uitzoeken

Steenharde
prijsgarantie!
De perfecte tegel
die in elke smaak of budget past,
vindt u direct bij Paul Roescher.
De prijzen mogen dan laag zijn, de
service is hoog. Dankzij onze acht
steengoede zekerheden!

Stoere betonlook tegel 42x42cm.
In de kleuren grey en dark grey.

19,50

32,50
s 64,-

Elder

p/m2

s 39,-

Elder

p/m2

Alles uit voorraad

Direct meenemen

40 x 120 cm

r

,- voo

8
Van 3

Glanzend witte
wandtegel
25x44cm Budgetknaller
Fris wit in mat of glans.
Europese kwaliteit en is
door en door wit!

Designwandtegel op uniek XXL
formaat 40x120cm in mat of glans wit.

Lentegevoeldagen bij Haneveld op 30 en 31 maart

opblaasbare producten uit het assortiment bekijken.
- JK montage is hét adres waar u
zwembaden, barbecues, afrastering, werpster, maakt in samenwerLAREN - Op zaterdag 30 maart
terecht kunt voor hde levering en
king met Haneveld ter plekke
tuinmeubelen, kunst en meer. In
van 10.00 tot 16.00 uur en
het plaatsen van afrasteringen,
een ontwerp voor uw tuin. Meldt
samenwerking met diverse bedrijzondag 31 maart van 11.00 tot
hekwerken en schuttingen.
ven uit de omgeving wordt er alles u hiervoor even aan via info@
17.00 uur houdt Haneveld in
haneveldlaren.nl of telefonisch via - Ook Nijha is aanwezig tijdens de
samenwerking met de VHL-groep aan gedaan om een echt 'lentegeLentegevoeldagen. Nijha richt zich
0573-401387.
voel' te creëren.
de Lentegevoeldagen. Twee
op bewegen. Bewegen en buiteninspirerende dagen om helemaal Bovendien is het mogelijk om uw
spelen voor kinderen; bewegen en
Deelnemers Lentegevoeldagen
grond te laten testen en op basis
in de stemming te komen voor
sporten voor jongeren en volwas- De VHL-groep biedt een breed
hiervan een gepersonaliseerd
de lente!
bemestingsadvies te krijgen. Neem aanbod op het gebied van kozijnen, senen; bewegen met plezier voor
Haneveld en de VHL-groep willen
veranda’s, zonwering en duurzame jong en oud.
hiervoor een potje grond uit uw
de bezoekers tijdens de Lente- Velvet Grass is de specialist op het
energieopwekking.
tuin mee!
gevoeldagen inspireren om in de
gebied van kunstgras en aanwezig
- Bern Ebbing van Bestway
tuin aan de slag te gaan en diverse Daarnaast kunt u gratis uw tuinZwembaden is aanwezig en u kunt tijdens de Lentegevoeldagen.
producten laten zien op het gebied ontwerp laten maken. Sabine van
- Bent u op zoek naar een uniek
diverse zwembaden, barbecues en
Andel, tuin- en landschapsontvan tuinarchitectuur, veranda’s,

Haneveld organiseert in samenwerking
met de VHL-groep twee inspirerende dagen
om helemaal in de stemming te komen
voor de lente!
Zaterdag 30 maart: 10:00 - 16:00 uur
Zondag 31 maart: 11:00 - 17:00 uur
>ŽĐĂƟĞ͗,ŽůƚĞƌǁĞŐϱϲ͕>ĂƌĞŶ'ůĚ

Boedelbakken beschikbaar

kunstwerk in uw tuin? De kunstwerken van Nico van Kan zijn een
ware aanwinst in uw tuin.
- Ofyr is een unieke, exclusieve
barbecue, ontworpen om warmte
en gezelligheid op uw terras te
brengen.
- Stegeman Luxe Outdoor biedt u
een breed aanbod tuinmeubelen en
andere buitenlevenartikelen.
Lente Gevoel Dagen: zaterdag 30
maart: 10.00 - 16.00 uur en zondag 31 maart: 11.00 - 17.00 uur.
Entree: gratis.
Locatie: Tuincentrum Haneveld,
Holterweg 56, Laren (Gld.)
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Actie geldt alleen op
donderdag, vrijdag en zaterdag

Paul Roescher
Ook in woonvloeren is:
‘Roescher lager in prijs dan waar ook!’

Topvloeren

29,

p/m

2

Belgisch hardsteen
buitentegel Keramische buitentegel
2cm dik. Vorstbestendig, 60x60cm.

50

p/m2

Portugese patroontegels
60x60cm. Prachtige betonlook met
tapijtdecor met 15x15cm patroon.
Effen tegels 32,50 p/m2
Decortegels 37,50 p/m2

Totaal incl. egaliseren + leggen + materiaal

p/m2

*Prijs afhankelijk van
ondergrond en pakinhoud.

Portugese
patroontegels
(voor vloer én wand)
geven een
onvergetelijk karakter
aan elke woning.
49,Elders

29,50

Marmerlook
tegel 160x160cm,
stuntprijs!
op exclusief
formaat!

81,-

49,
Elders

50

p/m2

149,Elders

69,-

Hardsteen vloertegel 20x20cm.
Getrommeld hardsteen look.
n
Karakteristieke vloer in
eldoor
tore Ap
Megas
hal of keuken.

p/m2

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

80,-

59,95
Elders

p/m2

Megastore Rijssen

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Inmeten &
voorcontrole

Primer

Egaline Plus

PVC lijm

Primer
aanbrengen

Egaliseren

Schuren

Reinigen

Leggen

klanten
vertellen

Winkelen bij Roescher
is een dagje uit!

85% van de klanten beveelt
Paul Roescher aan!

www.paulroescher.nl

49,Elders

50

69,-

32,
Elders

Visgraat PVC vloer voor
sfeer in uw interieur
Topkwaliteit in stijlvolle
uitvoering met voelbare
houtstructuur. Slijtvast voor
zeer intensief gebruik!
Uitermate geschikt voor
vloerverwarming.

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

•

V L O E R

•

H A A R D

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

Voorjaarsconcert Möl’nzangers op 5 april
DIJKERHOEK - Na de geslaagde
muziekavonden van de afgelopen jaren geven de Möl’nzangers
en Bandje Niks Meer An Do op
vrijdagavond 5 april weer een
voorjaarsconcert in het Kulturhus Dijkerhoek.
Tijdens dit concert nemen zij u

graag mee op een muzikale reis
door hun uiteenlopende repertoire.
Ook wordt er tijdens deze avond
door de Oudheidkamer Hoolt’n een
filmpresentatie gegeven over Dijkerhoek uit de jaren 1941 tot 1974.
Het belooft een gezellige avond te
worden met voor ieder wat wils! U

komt toch ook?
Aanvang van deze muziek- en filmavond is 20.00 uur. Zaal open vanaf
19.30 uur.
De entree bedraagt € 5,-- (inclusief
een consumptie).
Het adres van het Kulturhus Dijkerhoek is Maatmansweg 1 in Holten.

Uitnodiging van Bathmen
Dementievriendelijk
BATHMEN - Bathmen Dementievriendelijk nodigt mensen met
dementie uit om elkaar te ontmoeten. Ook uw mantelzorger is
van harte welkom.
Op vrijdag 12 april 2019 staat de koffie of thee vanaf 10.00 uur voor u
klaar. Locatie Erve de Enk is hiervoor belangeloos beschikbaar gesteld.
Graag wil Bathmen Dementievriendelijk samen met u een gezellige
ochtend beleven. Daarnaast zou men graag horen wat Bathmen Dementievriendelijk voor u kan betekenen. Hopelijk kan men u verwelkomen! Men ziet er naar uit!

Plattelandswandeling Laren

Onderweg zijn er twee pauzeplekken met toiletgelegenheid en de
mogelijkheid om wat te eten of te
LAREN - Na een paar succesvolle edities van de Plattelandswandeling met prachtige weersomstandigheden en bijzonder veel deelne- drinken.
mers hoopt men dat het op zondag 31 maart, de laatste zondag van Geadviseerd wordt waterdichte
maart, opnieuw gunstig wandelweer zal zijn. Maar ook het weer iets schoenen of laarzen te dragen.
Honden mogen helaas niet mee.
minder is, dan loont het beslist de moeite om de wandelschoenen
aan te trekken. Want er wordt voor de zesde keer een unieke route
Startplaats: Exelseweg 1a, 7245 VC
uitgezet door Toeristenbelang Laren.
Laren, parkeerplaats wordt aangegeven.
zijn. Doorgaande verharde wegen
Er kan worden gewandeld over
Starttijd: van 9.30 tot 13.00 uur.
probeert men zoveel mogelijk te
paden waar je normaal gesproken
Kosten: € 3,00 per persoon, basisvermijden.
niet komt, veelal over privéterreiDeze eenmalige route zal ongeveer schoolleerlingen mogen gratis
nen, door weilanden, over akkers,
meelopen.
erven en door stallen, langs sloot- 9 à 10 km zijn. Ook voor kindewww.toeristenbelanglaren.nl
ren is dit beslist een leuke tocht.
kanten, het zal beslist verrassend

Belangrijk om te weten:
• Aanmelden kan via e-mail: w.daggenvoorde@hetdijkhuis.nl
Of even bellen met tel. 06-36412560.
• Graag aangeven of u met de auto komt i.v.m. beperkte parkeergelegenheid.
• Hebt u geen eigen vervoer? Geef het aan zodat men dit voor u
kan regelen.
• De locatie is rolstoeltoegankelijk.
• Invalidentoilet is aanwezig.
• Er zijn geen kosten aan verbonden.
Hopelijk ziet men u vrijdag 12 april op Erve de Enk,
Woertmansweg 36.
Bathmen Dementievriendelijk.
Battum Beter Best.
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Olden Makelaars: sparringpartner voor agrarische ondernemers die keuzes willen en gaan maken
BATHMEN – Ondernemen is keuzes maken. In de agrarische sector weet men
dat als geen ander vanwege doorlopend
veranderende regelgeving en markten
of - binnen het gezin - de opvolging of
zelfs beëindiging van het boerenbedrijf.
André Olden van Olden makelaars begeleidt als sparringpartner ondernemers
bij hun keuzes en geeft hen advies bij
de verschillende keuzemomenten in hun
agrarische carrière.
Dat kan zijn bij opvolging door zoon of

dochter waarbij een toetreding tot de maatschap met de ouders door de accountant

Wilt u de Zaterdag ook weer voor uzelf
koop dan een Husqvarna Automower
die maait uw gazon altijd mooi en strak.
Er is er al één vanaf € 999,-

wordt geadviseerd. Bij een dergelijke keuze
taxeert Olden als Register Taxateur het onroerend goed en eventuele productierechten
zowel bij aangaan van, toetreding tot en/
of bij ontbinding van de maatschap (of VOF
of BV).
Indien er geen opvolging aanwezig is of de
ontwikkelmogelijkheden te beperkt zijn, kan
bedrijfsbeëindiging c.q. verkoop overwogen worden. De verkoopmogelijkheden als
geheel bedrijf worden dan op een rij gezet
met een inschatting van verkoopkansen en
verwachte verkoopopbrengst. Met meer dan
24 jaar ervaring en lid van de NVM heeft

Olden Makelaars als geen ander kennis van
de markt in Salland en de Achterhoek. In
sommige gevallen is een verkoop in delen
(grond - fosfaatrechten - productierechten
- bedrijfs-/woonlocatie) financieel aantrekkelijker. Met name met de komst van fosfaatrechten in 2018 en toenemende regelgeving,
zet ondernemers aan het denken of zij over
vijf jaar nog ondernemer willen of kunnen
zijn.
Staat u voor een keuzemoment en wenst u
advies? Bel voor een vrijblijvend gesprek
met André Olden, 06-11608714 of stuur een
e-mail naar: andre@oldenmakelaars.nl
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$OPHQ +DUIVHQ
$OPHQ+DUIVHQ
T.w.v € 339,Bij aankoop van een automower
vanaf type 315 krijgt u een
Accu trimmer set compleet GRATIS

Farmtrac Trekker
Een zeer complete trekker van 26 / 30 PK
in diverse uitvoeringen leverbaar
vanaf €10.450,- incl btw

Holterweg 112
Colmschate
Ten havesweg 1
Lettele
Molenweg 8A
Haarle
Tel :0570-503806

.DSHOZHJ1-$OPHQ
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www.unicomoost.nl

TE KOOP

Harfsen

Rosmaatsteeg/Koelerweg
8.96.55 ha

Harfsen

Percelen landbouwgrond
Diverse kavelgroottes en prijsklasse
Voor meer aanbod: zie internetsite

Bathmen

Broekstraat Diepenmarsweg 4
2.85.13 ha

Laren

Holmershuizen
1.40.00 ha

Laren

Ooldselaan/Oude Deventerweg

5.49.81 ha
Ing. J.W.H. (André) Olden
06 - 11 60 87 14
info@oldenmakelaars.nl

www.oldenmakelaars.nl
www.drone-makelaars.nl

Olden Makelaars
uw makelaar en taxateur voor
verkoop en/of aankoop van:
bosgrond
landbouwgrond
landbouwbedrijven
landelijk gelegen woningen
Bel voor een vrijblijvend gesprek
over onze dienstverlening
Betrokken, gedreven en deskundig in
Salland, Oost-Veluwe en Achterhoek
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Belang van de landbouw onverminderd groot!
TWELLO, HENGELO GLD. - Veel boeren ervaren de laatste tijd 'maatschappelijke weerstand'. Ze hebben
het gevoel dat ze overal de schuld
van krijgen: te veel CO2-uitstoot,
te veel mest, te weinig dierwelzijn,
zelfs het waterverbruik is te hoog.
Maar de feiten zijn anders: naast
het feit dat de landbouw CO2 uitstoot, legt de landbouw (grasland/
maïsland) ook veel CO2 vast. Het
aantal runderen daalt. Het waterverbruik per kilo vlees is in Nederland
ongeveer de helft van die in andere
landen en het dierwelzijn staat in
Nederland op een hoger peil dan
(bijna overal) elders in de wereld.
Bovendien is de agrarische sector
een belangrijke kurk waarop onze
nationale economie drijft.

nes, etc. Duitsland en België zijn onze
voornaamste afnemers.
In de ranglijst van landbouwexporteurs
neemt Nederland een tweede plaats
in na de Verenigde Staten, maar voor
Duitsland, Brazilië en China.
Veel boeren ervaren maatschappelijke
druk van buitenaf. Maar deze fraaie
cijfers maken dat boeren trots kunnen zijn op wat zij betekenen voor de
economie. Niet iedere individuele landbouwer leidt een zorgeloos bestaan, wél
is duidelijk dat de landbouw als sector
springlevend is!
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Advieskracht
Door de schaalvergroting en de nog
steeds toenemende regeldruk, is de
adviesbehoefte voor de agrarische
bedrijven groot. Boschland accountants
en adviseurs, met vestigingen in Twello,
Hengelo Gld., Ede, Lienden en RoerEen aantal cijfers op een rij: er zijn
mond onderkent dit. Zij investeert in
in Nederland ca. 56.000 primaire
kennis en ervaring.
import hierop in mindering wordt gelandbouwbedrijven. Deze zorgen voor
265.000 arbeidsplaatsen. Te denken valt bracht dan blijkt dat Nederland hieraan Voor deskundig advies of een vrijblijbijna 45 miljard euro verdiende! Opval- vend gesprek neem contact op met
aan veevoerleveranciers, slachterijen,
Boschland. Per mail teamfoodenagri@
lend is dat bloemen en planten het
mechanisatiebedrijven, dierenartsen,
boschland.nl of telefonisch 0575grootste aandeel hebben in de export,
loonwerkers, accountantskantoren,
461391
gevolgd door melk en zuivel, vlees en
banken en de transportsector.
In 2018 is voor een bedrag van 90 mil- groenten. Daarna komen nog bereidingen van graan, dranken, veevoer, fruit, Herman Vrielink,
jard euro geëxporteerd aan landbouwgoederen. (Cijfers WUR en CBS). Als de export levend vee, vis, landbouwmachi- bedrijfsadviseur.

KŶĚĞƌǌĂĂŝĂůϮϬũĂĂƌ
ĞĞŶďĞŐƌŝƉŝŶĂƚŚŵĞŶ͊
Wij zijn uw partner in ondernemen,
met kennis van de agrarische sector

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

TULLER
BATHMEN
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U kunt bij ons terecht voor:
• Accountancy • Administratie • Bedrijfsoverdracht
• Bedrijfsanalyses • Belastingaangiften • Fiscaal advies
• Financieringen • Opstellen ondernemingsplan
• Ondersteuning bij subsidie-aanvragen • Jaarrekening
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Bathmen
* Vr 29 en za 30 mrt, 09.30-12.00 uur: Kledingbeurs voor volwassenen in Cultuurhuus Braakhekke.
* Vr 29 mrt, 20.00 uur: Kaarten (klaverjassen,
kruisjassen & jokeren) en kienen in het A.B.S.Huus.
* Wo 03 apr, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Bingo in
de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Laren
* Zo 31 mrt, 09.00-13-00 uur: Start Plattelandswandeling Laren van Toeristenbelang Laren, Exelseweg 1a, 7245 VC, parkeerplaats wordt aangegeven.

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.
30 en 31 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 Bijlsma, Grotestraat 86,
Diepenheim, tel. 0547-352010.
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.
30 en 31 maart
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartspraktijk Diepenveen, Molenstraat
7, Diepenveen, tel. 824377.
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
30 en 31 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 31 mrt, 10.00 uur: 4e zondag 40 dagentijd. Ds.
K. Bochanen uit Deventer.
Okkenbroek
* Zo 31 mrt,10.00 uur: 4e zondag 40 dagentijd. Mw.
A. van Herwijnen uit Deventer.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Wo 27 mrt, 19.15 uur: Kruisweg.
* Vr 29 mrt, 19.00 uur: Eucharistieviering. H.
Brummelhuis.
* Za 30 mrt, 09.00 uur: 4e zondag 40 dagentijd.
Eucharistieviering/iconen m.m.v. gastkoor. R. Cornelissen en F. de Graaf.
Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 31 mrt, 10.00 uur: 4e zondag 40 dagentijd. Ds.
Trijnie Plattje.
* Di 02 apr, 19.15 uur: Vesper.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 31 mrt, 10.15 uur: Eredienst.
H. Nicolaas Schalkhaar
* Zo 31 mrt, 10.30 uur: 4e zondag 40 dagentijd.
Eucharistieviering m.m.v. Brugkoor. Kardinaal W.
Eijk en M. Brinkhuis.
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
* Zo 31 mrt, 10.30 uur: Eredienst.
*Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 31 mrt, 10.00 uur: 4e zondag40 dagentijd. Ds.
D. van Alphen uit Warnsveld.
Protestantse Gem. Laren
* Zo 31 mrt, 10.00 uur: 4e zondag 40 dagentijd.
Mw. Hengeveld uit Eibergen.
Protestantse Gem. Almen
* Zo 31 mrt, 10.00 uur: 4e zondag 40 dagentijd. Ds.
J. Weijenberg uit Harfsen.
Protestantse Gem. Epse
* Zo 31 mrt, 10.00 uur: 4e zondag 40 dagentijd. Ds.
D. Bargerbos.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe
* Zo 31 mrt, 10.00 uur: 4e zondag 40 dagentijd. H.
Mis. E. Wassink.

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

Nieuwe bank bij de Schipbeek
BATHMEN - In Bathmen is langs
de Schipbeek een mooie bank
geplaatst ter hoogte van de voetbalvelden van A.B.S. De heer
en mevrouw Vink uit Bathmen
kwamen met hun wens bij het
Dorpsplatform Bathmen tijdens het
inloop halfuurtje.
In overleg met het Dorpsplatform
hebben zij ook de plek bepaald: voor
een wandeling over het Looënkpad
is dit een fijne plek om rustig te

genieten van het uitzicht over de
Schipbeek. Waarschijnlijk zullen veel
bewoners uit de Oranjebuurt blij zijn
met deze nieuwe rustplek.
Hebt u ook een wens om uw directe
woonomgeving te verbeteren? Kom
gerust eens binnenlopen tijdens het
inloop halfuurtje van het Dorpsplatform; de aankondiging staat altijd in
de Bathmense Krant.
De eerstvolgende vergadering is op
donderdag 9 mei.
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Het tennisseizoen gaat weer van start!

ABS tegen Voorwaarts:
een doelpuntenfestijn
TWELLO - Afgelopen zondag
stond er later op de middag
een wedstrijd tegen Voorwaarts
Dames 2 op het programma. De
vorige wedstrijd werd verloren
met 4 doelpunten verschil, dus
ABS ging voor een revanche.

voor met een stand van acht
doelpunten verschil. Wederom
moest ABS zich herpakken en ook
deze keer slaagde zij daarin. Het
verschil werd teruggebracht naar
drie doelpunten en ABS geloofde
nog steeds dat ze de punten in de
wacht zouden slepen. Zelfs vanuit
Curaçao (speelster Anne) werABS had in de beginfase van de
wedstrijd moeite met de dekking. den de dames aangemoedigd via
Er werd bewust gekozen voor een een livestream. Voorwaarts had
dezelfde gedachte om de punten
offensieve dekking, maar Voorwaarts vond te vaak de ruimte om te behalen en hierdoor ging het
te scoren. Met name op de linker er soms fel aan toe. Helaas kon
ABS met deze eindsprint geen
opbouwpositie werden kansen
overwinning behalen en waren
afgemaakt. ABS moest de knop
de punten na een doelpuntenfesomdraaien om een achterstand
tijn voor Voorwaarts. Eindstand:
(van inmiddels 8 doelpunten)
34-29.
recht te breien. Dat gebeurde
Aankomende zondag zijn de
deels de slotfase van de eerste
dames vrij. De volgende en tevens
helft. Met een stand van 18-13
floot de scheidsrechter voor rust. allerlaatste wedstrijd van dit
In de tweede helft volgde hetzelf- seizoen wordt gespeeld op zondag
de spelbeeld. Voorwaarts benutte 7 april tegen Broekland DS2 om
12.30 uur in sporthal de Uutvlog.
haar kansen en kwam wederom

Geslaagde eerste dag van de 18e editie
van het Bathmense schoolhandbaltoernooi

BATHMEN - Afgelopen woensdag 20 maart is de eerste ronde
van het jaarlijks terugkerende
ABS schoolhandbaltoernooi in
Bathmen van start gegaan. Het
was een zeer geslaagde eerste
dag van het toernooi. In alle
poules gaat het er het er spannend aan toe en is er nog niets
beslist.
De teams van de Rythmeen,
Dorpsschool en Looschool kunnen
dit jaar ook voor de leukste naam
en spandoek een prijs winnen.
De groepen 5/6 strijden om de

Janneke Markvoort Wisselbokaal
en de groepen 7/8 spelen ook om
een plek in de Oostelijke Handbalkampioenschappen. In nauwe
samenwerking met het Deventer
Sportbedrijf zal ook weer de
Fair Play trofee uitgereikt gaan
worden aan de school die zich,
in en om het veld, het sportiefst
gedragen heeft. Woensdag 27
maart worden de finales gespeeld
en iedereen wordt dan ook uitgenodigd om een kijkje te komen
nemen bij dit sportieve en zeer
gezellige evenement.

Eerste kampioenen van Forza zijn bekend

LAREN - Afgelopen zaterdag
speelden de meiden van volleybalvereniging v.v. Forza niveau
5.1 een onwijs leuke wedstrijd
tegen Vios Beltrum niveau 5.2,
die Forza met 4-0 wist te winnen.
Hierdoor kan Forza qua punten
niet meer ingehaald worden. Het
kampioenschap is een feit.
Met bubbels onder de douche, een

ererondje op de wagen door Laren
en een kampioensschaal met patat
namens de vereniging. De meiden
hebben samen met hun coach Petra
een mooi seizoen gedraaid. Er is
nog één wedstrijd te spelen en
dan zit het erop voor het seizoen
2018/2019. Stiekem dromen deze
meiden alweer over wat het volgende seizoen zal brengen.

maar ook voor recreatief tennis op
elk niveau. Op welk niveau je ook
speelt, gezelligheid is altijd een
ven dus het is meteen een goede
BATHMEN - Op 31 maart is bij
TC Bathmen met de traditionele gelegenheid om nieuwe tennismaa- vast onderdeel.
tjes te vinden. Of je nu begint of
Openingstoss voor het nieuwe
De leden worden allemaal uitgewel eens getennist hebt, met dit
tennisseizoen. Het belooft een
kennismakingslidmaatschap is het nodigd om op 31 maart te komen
prachtig seizoen te worden op
tennissen en onder genot van een
het mooie park met competities, simpel op te pakken. Aanmelden
hapje en een drankje het seizoen
toernooien, tossavonden en veel kan vóór 15 april 2019 door een
e-mail te sturen naar ledenadminis- officieel in te luiden. Ook de
gezelligheid.
nieuwe leden die zich al aangemeld
Ook altijd al eens willen tennissen tratie@tcbathmen.nl
hebben worden van harte uitgenoTwijfel je of tennis wel de sport
of kriebelt het om weer eens te
digd, zij krijgen een persoonlijke
voor jou is? Tennis is gezond
gaan beginnen? Voor die mensen
uitnodiging.
en kan op alle niveaus gespeeld
die graag eens willen proberen of
tennis wat voor hen is of die graag worden. Met wat lessen is het goed
Ben je van plan om te gaan spelen
te leren, ook op latere leeftijd!
nieuwe mensen willen ontmoeten
en wil je eens kijken of de vereniop een gezellige vereniging is er dit Het mooie van tennis is dat naast
en leuk spelletje het ook nog eens ging je bevalt, dan ben je van harte
jaar een hele mooie actie:
welkom om op 31 maart te komen
een gezellige sport is, zeker bij
kijken of anders ben je ook altijd
TC Bathmen. Bij deze bruisende
Twee maanden lidmaatschap inwelkom op de vaste tossavond op
vereniging kun je terecht voor
clusief vier lessen voor 50 euro!
dinsdag vanaf 19.30 uur.
De lessen worden in groepjes gege- competitietennis op hoog niveau

Talentvolle jonge showman Jop de Jong
(21) wint NK Masters Artistiek Ereklasse

biljart (waar vooraf vastgestelde
patronen worden gespeeld), maar
ook in improvisatie, trick shots en
clinics. Een echte showman dus,
maar ook iemand met groot talent
en uitstekende focus.
Toch ging het Simonis Biljartlakens
NK Masters Biljart Artistiek Ereklasse voor De Jong niet geheel van
een leien dakje: in de voorronde
verloor hij nog zijn partij tegen
Sander Jonen met 1-3. Maar het
was het enige smetje op een verder
prima verlopen toernooi voor de
jongeman uit Bathmen. De Jong en
Dericks waren duidelijk de beste
spelers van het toernooi: beiden
8 punten, beiden setsaldi van +8,
beiden boven 60%.
DOETINCHEM - Winst in de finale artistiek talent van Nederland, Jop Gedeeld derde werden Erik Vijvertegen de winnaar van 2017 Rene de Jong, ongenaakbaar in de finale berg en Sander Jonen met beiden
vier punten en net onder de 60%.
Dericks, in halve finale winnaar tegen de winnaar van 2017 Rene
Verder was er een mooi PR voor
Dericks. Hij won met 3-0 in sets,
van 2018 Erik Vijverberg. Hij
65,68% versus 54,69%, en mag zich vijfde plek Patrick de Haan: 62,99%
had lovende woorden voor de
daarmee een jaar lang Master Artis- (was: 58.38%).
organisatie, voor zijn medespelers en voor de supporters. Maar tiek noemen. In de halve finale had
• Foto: Een blije en trotse Jop de
Jop ook al de regerend kampioen
hij mocht toch vooral zichzelf
Jong was de prachtige winnaar
Erik Vijverberg verslagen.
bedanken!
van een Masters Artistiek zonHet betreft de tweede Masterstitel
der wanklank. (Foto podium:
van de pas 21-jarige man die niet
In een sfeervolle Veemarkt in
Biljart Artistiek.)
Doetinchem was het grootste jonge alleen excelleert, is in artistiek

Een fit vervolg van Dynamictennis bij TC Bathmen
BATHMEN - In voorbereiding op de officiële start
van het tennisseizoen bij TC Bathmen vindt er
opnieuw een kennismakingsblok Dynamictennis
plaats. Daarnaast kunt u uw conditie en gezondheid testen door middel van fittesten.
Afgelopen najaar hebben een aantal leden en
niet-leden van TC Bathmen, jong en oud, onder de
bezielende leiding van trainer ervaren wat Dynamictennis is. De ervaringen waren zeer positief en
daarom start TC Bathmen om 9 april wederom met
kennismakingslessen.

werkt, partijtjes gespeeld en uiteraard afgesloten
met een gezamenlijk kopje koffie of thee.
Bevalt Dynamictennis u, neem dan de vijf aansluitende dinsdagen deel aan de kennismakingslessen.
Meer informatie en voor inschrijven kijk op www.
fitstars.nl
Kunt u de negende niet, ook tussentijds instromen
is mogelijk.

Fittesten
Wilt u weten hoe het met uw gezondheid en conditie staat? Op 9 april kunt u deze door middel van
een fittest bepalen. Ook als u (nog) niet mee doet
Het spel
met Dynamictennis, bent u van harte uitgenodigd
Dynamic tennis is een gezellige racketsport die
tafeltennis, tennis en badminton combineert tot een aan een fittest deel te nemen. De test is geheel
vrijblijvend en gratis.
nieuwe sport. Er wordt met een lichte bal en een
lichtgewicht racket gespeeld. Doordat het racket een
Gaat u fit het voorjaar in? Kom dan op 9 april naar
wat kortere handgreep heeft, is het eenvoudiger te
TC Bathmen voor een fittest en/of kennismaking
hanteren. Het spel wordt gespeeld op een veld ter
met Dynamictennis.
grootte van een badmintonveld. Dynamictennis is
gemakkelijk aan te leren, is goed vol te houden en
Fitstars
is niet blessuregevoelig.
TC Bathmen organiseert in een samenwerking met
zeven sportverenigingen uit de gemeente Deventer
Kennismakingsaanbod
Wilt u ook een keer proberen of Dynamictennis iets en Sportbedrijf Deventer diverse kennismakingactiviteiten in het programma Fitstars om mensen te
voor u is? Op 9 april van 10.00 - 11.30 uur kunnen
enthousiasmeren om verantwoord en samen met
geïnteresseerden deelnemen en kennismaken met
anderen te gaan bewegen.
Dynamictennis. Er wordt uitgelegd hoe het spel
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ONTDEK ONZE
BROODAFDELING
KEN

GEBAK
DAGELIJK VERS

La Place, exclusief bij Jumbo
Gebakken op de stenen ovenvloer
volgens La Place receptuur. Echte
verwenbroden met een
stevige krokante korst.

OERBROOD
VLOER DUBBEL
DONKER VOLKOREN
100% volkoren brood met
volkoren spelt- en roggemeel.

GOUDEERLIJK,
DAGELIJKS BROOD VAN
BAKKERSKWALITEIT MET
EEN SELECTIE VAN DE
BESTE GRANEN.
Een heerlijk mals brood met de
kenmerkende krokante korst.

LA PLACE
PAIN AU LEVAIN
BRUIN

GOUDEERLIJK
MAIS WIT

Bruine bol op basis van
desem met een licht zuurtje.

OERBROOD RUSTIEK
ROGGE WIT

Heerlijk mais brood in
vloermodel.

Ambachtelijke witte bol van
rogge vol van smaak met
krokante korst.

LA PLACE
VLOERBROOD WIT

GOUDEERLIJK
MEERGRANEN
BRUIN

Wit brood op basis van
desem.

Heerlijk meergranen bruin
brood in vloermodel.

OERBROOD, ROBUUST EN
AMBACHTELIJK GEBAKKEN.
De melange van verschillende
oergranen en de toevoeging van
desem zorgen voor de heerlijke
karakteristieke smaak.

