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Vooraankondiging Koningsdag 2019
BATHMEN - De afgelopen maanden is de Stichting aard zijn de Bathmense kinderen die niet in Bathmen op school zitten ook van harte welkom. Het
Oranjecommissie Bathmen druk bezig geweest
definitieve programma is dan de uitnodiging!
met de voorbereidingen voor Koningsdag 2019.
’s Middags is er ook een vol programma met vele
activiteiten, zoals het jaarlijkse vogelschieten en de
Wat kunnen we dit jaar verwachten?
"Evenals vorig jaar vertonen wij op de vooravond van kleedjesmarkt voor jong en oud. Letwel; de kleedjesmarkt is niet voor commerciële verkoop en het
Koningsdag een film op de Brink. Dit jaar vertonen
verkopen van eten en/of drinken is niet toegestaan.
wij in samenwerking met filmhuis Cinebat de film
Mama Mia, Here we go again! Iedereen is hierbij van Daarnaast vindt er dit jaar aan het einde van de
middag een heus Rad van Fortuin plaats. Wie weet
harte welkom; dus zing, lach en dans mee!
bent u wel de winnaar van één van de vele mooie
Koningsdag zal ook dit jaar traditioneel van start
gaan met de aubade bij ’t Dijkhuis. De aubade begint prijzen, mede beschikbaar gesteld door de Bathmense
om 10.00 uur en iedereen, jong en oud, is van harte ondernemers", aldus de Oranjecommissie Bathmen.
In de Bathmense Krant van week 17 zal het volledige
uitgenodigd!
programma voor Koningsdag gepubliceerd worden.
Na de aubade zijn er diverse activiteiten voor alle
schoolgaande kinderen uit Bathmen en Loo. De leer- Updates over het programma worden voorafgaand
lingen van de basisscholen en hun ouders/verzorgers aan de publicatie in de Bathmense Krant gedaan via
zullen hierover per brief geïnformeerd worden. Uiter- de website en de facebookpagina.
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Uitnodiging inloopavond maandag 8 april 2019 vanaf 19.00 uur
inloopavond over de ontwikkeling van de Bathmense Enk 3 in
Bathmen. De aanleiding hiervoor is
de start van de bestemmingsplanprocedure. Van 19.00 tot 21.00 uur
bent u van harte welkom in Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen.
Tijdens deze informatieavond kunt
u gedurende de genoemde tijd vrij
inlopen om de informatiepanelen
te bekijken.
Het bestemmingsplan gaat 6 weken
ter inzage. Dat betekent dat een
BATHMEN - Aan de westzijde van ieder in die periode een zienswijze
(mening) kan indienen, alvorens de
Bathmen, aan de Deventerweg
ontstaat een nieuwe woonbuurt. gemeenteraad van Deventer het bestemmingsplan gaat vaststellen. De
In de nieuwe buurt komen
aanleg van straten en de bouw van
ruim honderd woningen. Het
woningaanbod wordt gevarieerd de woningen kan pas starten nadat
met keuze uit rijwoningen (huur de gemeente het bestemmingsplan
heeft vastgesteld en de benodigde
en koop), twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen vergunningen heeft afgegeven.
Voor het beantwoorden van vragen
en vrije kavels.
zijn er vertegenwoordigers van de
gemeente Deventer en de ontwikUitnodiging inloopavond
Op maandag 8 april 2019 is er een kelaars aanwezig.
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Naast informatie over het ontwerp
bestemmingsplan zal het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan worden getoond.
Informatie over de woningen, zoals
ontwerpen, plattegronden en verkoopprijzen volgen later dit jaar.
De architecten zijn inmiddels bezig
met het ontwerp van de woningen
en zodra de eerste schetsontwerpen
zijn vastgesteld zullen we deze
vanzelfsprekend met u delen.
Matteo de Visser en Cris Zijlmans
van Nebra Ontwikkeling en Onroerend Goed & Le Clercq Planontwikkeling zien er naar uit u te
ontmoeten op 8 april.
www.nieuwbouwbathmen.nl

Het weer verandert. Het vuurjoar
hangt in de loch. Ie zeet ze weer
langs koppeln. Neust de schooljeugd, de fietsers, de racers en
de wandelaars. Vuural motoren
wilt de gaspiepe nog wal is lös
trekken at ze het rechte einne
op goat. Het bint neet beeste
diet vuur de eerste keer de weide
in meugt. Zie loat oe achter in
ne loch van benzine. Zo hef een
ieder zien plezeer. Doar bint ôk
vaste passanten. Alle morgens
komt ze langs. Netjes in de pas
um an de dagelijkse beweging
te kommen. Niks bezunders,
mar één keer in de zovölle tied
gebuurt er iets geks. Ie zeet eur
kommen. Wat is det noe? Iedere
keer duk ze weg. At ze dichter
bie kump, zeej’ het pas. Zie hef
ne grooten plestieken zak op de
rugge en um de zovölle meter
duk ze de sloot in um eaven
later wier op te duuken. In den
zak geet het ofval, wat wie met
mekaar hebt loaten slingeren.
Halverwege eur dagelijkse tochtje
hef ze al bes wat bie mekaar
ezoch. Gelukkig is het neet
zwoar, maar ieder stukske ofval
is ter eene te völle. Noe zölt er
vaste meer leu weer diet det doot
en vuur al disse mensen nem ik
het petje of. In disse tied van
vervuiling, oaveral op dissen
mooien aardkloot, is het good
um oe eeg’n streuitje schoone te
holden. Het is te gek um lös te
lopen as ie zeet hoevölle ofval
of wie allemoale met mekaar
produceert. Mangs krieg ie het
geveul det er meer plestiek in
de ofval geet, as ofwasse in de
mechiene. Hooge tied um doar
op te goan letten. Allemoal een
paar stukskes minder en ie warkt
al met an een schoner milieu.
Allemoal, de rommel neet van oe
ofgooien en onze barmen wordt
een stuk schoner. Makkelijk
edoane, nog makkelijker ezeg,
àmoal een betje minder en gen
rotzooi langs de weg.
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Onze diensten:

*EȩKANȩCONTACTȩOPNEMENȩMETȩ

Loodgieterswerk - Elektra - Sanitair - Verwarming - Klimaatbeheersing - Duurzaam
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"ENȩJIJȩVROLIJKȩENȩPOSITIEFȩINGESTELDȩENȩ
NIETȩBANGȩOMȩVIESȩTEȩWORDENȩENȩHEBȩJEȩ
ZEKERȩGEENȩȩTOTȩȩMENTALITEITȩ
"ESCHIKȩJEȩOVERȩEENȩAUTORIJBEWIJS
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Eefting Epse úw Totaalinstallateur
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Als Totaalinstallateur kunt u bij ons terecht voor complete aanleg van verwarmingsinstallaties,
elektrische installaties, loodgieterswerkzaamheden, dakbedekking, ventilatie, klimaatbeheersing,
sanitair, legionella preventie, zonne-energie, warmtepompen en domotica. Uiteraard ook voor
service en onderhoud hiervan. Als Ontzorgexpert zijn wij gespecialieersd in het aanpassen
van woningen voor mensen van 55+. Ons team werkt met de meest moderne apparatuur,
kwalitatief hoogwaardige materialen en betaalbare producten. Zo haalt u met Installatiebedrijf Eefting Epse B.V. niet alleen kwaliteit binnen, maar ook kennis van de nieuwste
ontwikkelingen en duurzame alternatieven op ons vakgebied.
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Lochemseweg 26 • 7214 RK Epse • T 0575 - 492 958
info@eefting-epse.nl • www.eefting-epse.nl

]SVUHFSDSVJNJOH!MBOEBMDPN

VACATURE

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

’t Bockje
Brink 2
Bathmen

I

MY JOB

:LOMLMDOVORJLVWLHNDGPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHUDDQGH
VODJLQHHQLQWHUQDWLRQDOHRUJDQLVDWLH"

QDXZNHXULJHQMHEHVHIWGDWHHQIRXWWRWJURWHSUREOHPHQ
NDQOHLGHQELMGHHLQGJHEUXLNHU

$OVORJLVWLHNDGPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHUEHQMLMYHUDQWZRRU
GHOLMNYRRUGHDDQQDPHYHUZHUNLQJHQRSYROJLQJYDQ
RUGHUVXLW5XVODQG(HQEHODQJULMNRQGHUGHHOYDQMHIXQFWLH
LVGDWMHOLFKWHFRPPHUFLsOHRQGHUVWHXQHQGHDFWLYLWHLWHQ
XLWYRHUWZDDURQGHUKHWYRRUEHUHLGHQYDQRIIHUWHV
'DDUQDDVW]RUJMLMHUYRRUGDWGHH[SRUWSDSLHUHQRSGH
MXLVWHPDQLHUYHUZHUNWZRUGHQ(HQQDXZNHXULJH
DGPLQLVWUDWLHYHXLWYRHULQJYDQDGPLQLVWUDWLHLVYRRUMRX
YDQ]HOIVSUHNHQG
%HQMLMGHORJLVWLHNDGPLQLVWUDWLHIPHGHZHUNHUGLHZLM
]RHNHQ"6ROOLFLWHHUGDQGLUHFW

%HQMLMGHSURGXFWLHPHGHZHUNHUGLHZLM]RHNHQ"
6ROOLFLWHHUGDQGLUHFW

%HQMLMHHQHUYDUHQVWRIIHHUGHURIZLOMLMKHWYDNOHUHQ"
%HQMHRS]RHNQDDUHHQDIZLVVHOHQGHIXQFWLHPHW
RSGUDFKWHQLQGH]HUHJLR"
2Q]HRSGUDFKWJHYHU]RHNWHHQHUYDUHQVWRIIHHUGHURI
LHPDQGGLHKHWYDNJUDDJZLOOHUHQ$OVVWRIIHHUGHUEHQMLM
DOOURXQGLQ]HWEDDUHQKHEMHYHHOFRQWDFWPHWNODQWHQ,Q
GH]HIXQFWLHOHJMHYORHUHQHQPRQWHHUMHUDDPGHFRUDWLH
HQ]RQZHULQJHQ%LMKHWOHJJHQYDQGHYORHUHQHJDOLVHHUMH
GHRQGHUYORHUHQZHHWMLMMHWHUHGGHQELMVFKHUSHKRHNHQ
WUDSWUHGHQNOHLQHUXLPWHVHQDOOHDQGHUHODVWLJKHGHQ-H
ZHHWSDWURQHQHHQYRXGLJRSHONDDUDDQWHVOXLWHQ9HUGHU
]RUJMHHUYRRUGDWUDDPGHFRUDWLHHQ]RQZHULQJHQRSGH
MXLVWHPDQLHURSJHKDQJHQZRUGHQ+LHUELMNDQKHW]LMQGDW
MHPHWHOHNWURQLVFKHSURGXFWHQPRHWZHUNHQ.RUWRPELM
GH]HRSGUDFKWJHYHULVKHWEHODQJULMNGDWMHHHQSUHWWLJH
ZRRQVIHHUZHHWQHHUWH]HWWHQPHWHHQXLWVWHNHQGH
DIZHUNLQJ
%HQMLMGHVWRIIHHUGHUGLHZLM]RHNHQRIZLOMHGLWYDNOHUHQ"
6ROOLFLWHHUGDQGLUHFW

:HUNMLMJUDDJRSRQYHUJHWHOLMNHORFDWLHVHQJHHIMHJUDDJ
OHLGLQJDDQHHQSORHJJHPRWLYHHUGHFROOHJD V"'DQ]LMQZLM
RS]RHNQDDUMRX

T 0570-541278

www.bockjebathmen.nl

Wij schenken u graag kwaliteit, goed advies en service!

12,49

12,49

15,99

12,99

9,99

100 cl

100 cl

100 cl

70 cl

70 cl

18,99
70 cl

$OVPHGHZHUNHUEXLWHQGLHQVWNRPMHRSJDYHORFDWLHVHQ
ZHUNMHVDPHQPHWMHWHDPDDQYHUVFKLOOHQGHSURMHFWHQLQ
GHHYHQHPHQWHQEUDQFKH-HZHHWMHWHDPWHPRWLYHUHQHQ
MHEHQWKHWDDQVSUHHNSXQWYRRUNODQWHQ7LMGHQVGHGUXNWH
ZHHWMLMKHWKRRIGNRHOWHKRXGHQHQYLQGMH]HOIVWDQGLJGH
EHVWHRSORVVLQJYRRUMHNODQWHQ$DQGHKDQGYDQGH
WHNHQLQJERXZMHVDPHQPHWMHWHDPHHQXQLHNHQ
IDQWDVWLVFKHLQGSURGXFW
%HQMLMGLHPRWLYHUHQGHEXLWHQGLHQVWPHGHZHUNHUGLHZLM
]RHNHQ"6ROOLFLWHHUGDQGLUHFW
+RXGMHHUYDQRPZHQVHQWRWZHUNHOLMNKHLGWHPDNHQ"
$OVSURMHFWOHLGHUEHQMHYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWKHOH
SURFHVQDPHOLMNYDQRSGUDFKWWRWRSOHYHULQJ'LWEHWHNHQW
GDWMHYDQEHJLQWRWHLQGKHWKHOHERXZSURMHFWJHGUHYHQ
EHJHOHLGW'DDUQDDVWEHZDDNMHEXGJHWWHQHQRQGHUKRXG
MHKHWFRQWDFWPHWNODQWHQOHYHUDQFLHUVHQFROOHJD V-H
NULMJWWHPDNHQPHWYHUVFKLOOHQGHVRRUWHQSURMHFWHQZDW
KHWZHUNHUJG\QDPLVFKPDDNW2PHUYRRUWH]RUJHQGDW
DOOHVYROJHQVVFKHPDORRSWPDDNMLMHHQJRHGHSODQQLQJ
,QGH]HIXQFWLHNULMJMHGHPRJHOLMNKHLGRPPHHWHGHQNHQ
ORRSWHULHWVNQHOGDQLVKHWDDQMRXRPHHQHIILFLsQWH
RSORVVLQJWHEHGHQNHQ

JAMESON
HOOGHOUDT HOOGHOUDT POLIAKOV JÄGERMEISTER JUTTERTJE
Kruidenlikeur
VODKA
Vieux
Kruidenbitter Triple Distilled

Jonge Dubbele
Graanjenever

100% Pure
Graanvodka

Irish Whiskey

PARTHENIUM

Licor 43

Terre Siciliane IGP, Pellegrino

Nero d’Avola-Shiraz
Grillo-Pinot Grigio

Spaanse Likeur

Licor 43
Licor 43 Orochata
Licor 43 Baristo
70 cl

75 cl per fles 7,49

16.99

[= 2e fles voor 3,75] EXCLUSIEF

per fles

BIJ TOPSLIJTER

%HQMLMGHSURMHFWOHLGHUGLHZLM]RHNHQ"5HDJHHUGDQGLUHFW
:HUNMHVHFXXUHQEHQMHQLHWEDQJYRRUHHQVWRIILJH
RPJHYLQJ"
9RRUHHQRSGUDFKWJHYHUGLH]LFKULFKWRSGHEORHPHQ]DDG
PDUNW]LMQZLMRS]RHNQDDUHHQYHUDQWZRRUGHOLMNH
SURGXFWLHPHGHZHUNHU,QGH]HIXQFWLHEHQMH
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWLQRQWYDQJVWQHPHQYDQ
JRHGHUHQKHWYHU]HQGNODDUPDNHQYDQJRHGHUHQHQKHW
EHGLHQHQYDQPDFKLQHV-LM]RUJWHUYRRUGDWKHW
SURGXFWLHSURFHVJRHGEOLMIWORSHQ2QGDQNVGHJRHGH
DI]XLJLQJNRPWHUWLMGHQVGHZHUN]DDPKHGHQVWRIYULMHQLV
KHWYDQEHODQJGDWMHKLHUWHJHQNDQ,QMHZHUNEHQMH

Domaine de la Bastide
%HQMLMHUYDQRYHUWXLJGGDWMLMGHNDQGLGDDWEHQWYRRU
RQ]HRSGUDFKWJHYHUV"
6WXXUMH&9PHW
RQGHUERXZLQJQDDU
LQIR#PDWFKXQO
RIEHORQVRS


IGP Pays d’Oc, Frankrijk
Réserve Rouge
Réserve Blanc
75 cl

49

5.

per fles

wk 07-08

wk 14-15
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Zeten/ofdrukfouten
drukfouten voorbehouden
voorbehouden
Zeten/of
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016
Aanbiedingen geldig van 01-04-2019 t/m 14-04-2019
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OPEN TROUWLOCATIE

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek:
ier het leven mee met Pasen!
BATHMEN-OKKENBROEK - Nog maar twee en
halve week en het is Pasen. Pasen gaat over
'Opstaan uit de dood en beginnen aan een nieuw
leven'. Dat is een prachtig symbool voor ons
eigen leven. Het gaat dan om het symbolisch
opstaan uit een doods bestaan. Door te kiezen
voor wat jou vreugde geeft, meer leven in de
brouwerij brengt. In die zin wordt een leven na
de dood ineens een prachtig vooruitzicht, waar je
vandaag al mee kunt beginnen! We hoeven niet
te wachten tot we werkelijk sterven. We kunnen
NU al een nieuw leven beginnen.
Het doodse bestaan kan in van alles zitten. Bijvoorbeeld in geestdodend werk alleen om geld te

maakt er een feest van!
Je hebt landhuizen, je hebt kastelen en je hebt Boode in Bathmen!
Kom naar de OPEN TROUWLOCATIE en laat je inspireren
door alle mogelijkheden bij Boode (Brink 10 in Bathmen):
trouwen voor de wet, huwelijksdiner, dansfeest, catering, receptie...
Woensdagavond 17 april 2019 vanaf 20.00 uur

verdienen. Of oude patronen die je beperkende,
door alleen te doen zoals het hoort omdat anderen,
ouders, buren, vrienden dat zeggen.
Als je stil van binnen 'luistert' naar je intuïtie, of
God die in je is, voel je wel aan wat je zielsverlangen
is. Je hebt meer mogelijkheden dan je denkt, omdat
je jezelf vaak in gedachten beperkt. Het zit vaak in
kleine dingen gedurende de dag die je vrijer kunnen
maken en meer vreugde kunnen geven als je ervoor
open staat en ze met aandacht bekijkt. Begin door
kritisch te kijken hoe je losser kunt komen van wat
een ander vindt dat je moet doen. Is dat werkelijk
nodig? Jij kunt zelf 'opstaan' voor een vrijer 'leven'!
Vier het leven mee met Pasen. Wel:kom!

enjoyboode

www.boode.nl

0570-542600

Van Hollandse Boode’m
Seniorenmiddag woensdag 10 april:
Andere tijden; Verdwenen Nederland
BATHMEN - Nederland verandert
in rap tempo. Wie herinnert zich
in onze tijd van online shoppen
en de smartphone nog het stroop
halen bij de kruidenier? Het
muziekkorps dat door de straten
trekt bij elke feestelijke gelegenheid? De melkboer die met een
handkar door het dorp sjokt? Het
zijn vergeten taferelen die op de
dubbel-dvd Verdwenen Nederland weer tot leven komen.
In deze documentaire ziet u de
special Van Doarp en Durp van het
prijswinnende televisieprogramma
Andere Tijden. U wordt mee teruggenomen naar het Nederland van
de jaren '50 en '60. De tijd waarin
typische dorpstaferelen nog floreerden. Waarin de dorpsgemeeneen normale verschijning. Twee
schap hecht was en de schillenboer vrouwen halen herinneringen op

BATHMEN - Op 11 mei presenteert Boode een nieuw evenement genaamd: Van Hollandse
Boode’m. Een super gezellig
Nederlandstalig feest voor jong
en oud met verschillende topartiesten.
Zangers zijn: Henk Dissel, Arjon
aan deze tijd, ondersteund door
prachtige archieffragmenten.
Daarnaast ziet u de special Ode aan
de rivier. Door de jaren heen hebben veel cineasten zich laten inspireren door het water, wat heeft
geleid tot een prachtig beeld van
de modernisering van Nederland en
een lofzang op het Nederlandse rivierenlandschap. Zo ziet u beelden
van beroemde filmmakers als Bert
Haanstra en Herman van der Horst,
maar ook de kijk op het water van
amateurfilmers die met hun eigen
camera het landschap vastlegden.
Cultuurhuus Braakhekke, Bathmen.
Aanvang 14.00 uur; einde 17.00
uur. Entree: gratis.

BATHMEN - Bij Wereldwinkel
Bathmen is de Paassfeer volop
aanwezig. Kleurige eieren en
kippen uit alle windstreken om
de Paastakken te versieren. Daar
krijg je de voorjaarskriebels van!
In deze decoratieve kippen kun je
de eieren bewaren en ze staan heel
leuk in de keuken. Zij komen uit
Balie, Indonesië. Niluh en Nyoman
uit Gyaniar hebben een kleine winkel met werkplaats waar ze deze
mooie metalen kippen maken. Hier

wonen zij met hun gezin en ouders.
Het personeel is bijna allemaal
familie. Bij grote opdrachten wordt
extra personeel ingehuurd. Dit is
een voorbeeld van een product uit
de Wereldwinkel met een verhaal.
En dát maakt zo’n product zo
bijzonder, want hoe mooi is het om
een uniek fairtrade product te kopen of te krijgen dat zich kenmerkt
door zijn kwaliteit, herkomst en
duurzaamheid!
Voor de kinderen is er vanaf 8 april
weer de spannende Paaspuzzel met
kans op een leuke prijs.

Uitvaartcentrum
Vredehof
Bel (0570) 54 27 63 of
kijk op www.vredehof.nl

In dienst van het leven.

De kaartverkoop is inmiddels
gestart en kaarten kosten € 12,50.
Wees er snel bij, want vol is vol.
Tickets: www.boode.nl

Pasen bij Wereldwinkel Bathmen

Ieder
einde is
ook een
begin.
Vredehof.

Oostrom, Yves Berendse, Jordy van
Vilsteren en ook DJ Coen is van de
partij.

Rita Bos-Bronsvoort
en Henk Stoevenbelt

Dus kinderen, kom als een haas
naar de winkel en haal het deelname formulier. Vervolgens zoek je
de eieren met de letters die overal
zijn verstopt in de Wereldwinkel en
Bibliotheek. Dan hoef je alleen nog
maar het woord te maken……….
en wie weet win jij een prijs!
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NEDERLAND
Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

WWW.ECHODEPENDONIT.COM

-20%
PROFITEER NU VAN
KORTING OP AL ONZE

TUINMACHINES
20 l APRIL l 2019
Alle machine m.u.v.;
Lopende aanbiedingen tijdens event dag & GT-222ES,
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Verkeersvoorlichting in Cultuurhuus
Braakhekke op 17 april
BATHMEN - De gemeente Deventer organiseert in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland afd. Deventer en Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen een
theoriemiddag, 'Opfriscursus Rijbewijs'. Deze zal twee keer gehouden worden op
woensdag 17 april 2019: van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur in
het Cultuurhuus.
Tijdens deze presentatie zullen de nieuwe verkeersregels aan de orde komen, zoals strepen op de weg, nieuwe verkeersborden, rotondes en nieuwe verkeerstekens.
Deze voorlichting middag is bedoeld voor personen die geruime tijd in het bezit zijn van
een rijbewijs en hun verkeerskennis willen updaten. Na afloop wordt aan de deelnemers
een boekje 'Vernieuwde Verkeersborden en verkeersregels' uitgereikt.
Deelname is gratis maar opgave is verplicht. (Vol is vol!) Opgave via e-mail naar infopunt@bathmen.nl of telefonisch: 0570-540839. (Op maandag t/m vrijdag 10.00-16.00
uur en op zaterdag van 10.00-13.00 uur.)
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Van horen zeggen!

Afgelopen maandag is er boven Bathmen een zeldzame vogel
gesignaleerd.
Volgens enkele bewoners is hij ontsnapt uit een dierenpark
net over de grens met Duitsland. Zijn klauwen zijn zo groot
als hooi harken, zijn snavel scherp als een heggenschaar. De
vleugels een spanwijdte van twee meter.
Hij heeft de val op graszaad, groentetuinen, bloemperken en
maïskorrels.
O! Garregat. Wie bint gewaarschuwd!
"De enige maniere um die 'vretkanies'* vot te jagen is: det
iederene d'r noe 'n 'kniesterd'** van 'n skiw néérzet''!
* veel eter.
** grote.

Informatieavond 8 april vervalt

Werkgroep Plan Brink Bathmen
17 april aanwezig op De Motiemarkt
BATHMEN - Op woensdag 17 april is de Werkgroep Plan Brink Bathmen aanwezig op De
Motiemarkt in Deventer. Op deze markt kunnen
inwoners uit de gemeente Deventer ideeën en
plannen voor de stad onder de aandacht van de
raadsleden brengen.
De geplande informatiebijeenkomst van 8 april komt
te vervallen. Reden hiervoor is dat er nog een aantal
aanvragen loopt waar eerst duidelijkheid over moet
komen.
De Motiemarkt
De Gemeente Deventer organiseert jaarlijks een
Motiemarkt om de inwoners de kans te geven mee te
denken over de inrichting en voorzieningen van de
stad. Op de Motiemarkt kunnen inwoners ideeën presenteren aan de raadsleden. Als een idee aanspreekt,
dan kan een raadslid dit idee adopteren en met een
motie inbrengen bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de Raadsvergadering. De Werkgroep Plan
Brink Bathmen zal 17 april het idee voor de herinrichting van De Brink onder de aandacht brengen.
Het is uiteraard geen garantie dat, als er motie ingediend wordt, het plan aangenomen wordt. Dat hangt
van het raadsbesluit dat erover genomen wordt.

Voorverkoopperiode
zwemabonnementen is verlengd

Samenwerkingsovereenkomst en nieuwe website
De Werkgroep Plan Brink Bathmen is nog steeds
voortvarend bezig. Er is op 26 maart jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend met de KNMH
Foundation. Deze organisatie gaat de werkgroep
ondersteunen met de realisatie van de plannen. Wil
je alle ontwikkelingen rond de herinrichting van De
Brink volgen, kijk dan op de gloednieuwe website
www.planbrinkbathmen.nl Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Klimbim kinderkledingbeurs op 12 en 13 april
BATHMEN - In Cultuurhuus
Braakhekke wordt zaterdag 13
april van 9.30 - 12.00 uur een
kinderkledingbeurs gehouden.
Deze beurs wordt georganiseerd
door Stichting Klimbimbeurzen.
De beurs staat bekend om de
goede kwaliteit van de kleding
en tevens om de gezellige sfeer.
Op vrijdag 12 april kan van 10.00 12.00 uur en van 13.30 - 20.00 uur
kinderkleding worden ingebracht.

$OLHYDQGH3RWKDDU

Tijdens de inbreng kan tevens
gekocht worden. De inbrenger
ontvangt 75% van de verkoopprijs,
25% komt ten goede aan Stichting
Klimbimbeurzen Bathmen. Per
ingebracht kledingstuk wordt
€ 0,15 in rekening gebracht. Voor
de kinderkledingbeurs kan men
voorjaar/zomer baby- en kinderkleding die schoon en heel is inbrengen. Tevens zijn sportkleding,
(sport)schoenen en laarzen welkom. Om de wachttijd te verkorten

dient u een genummerde A4-lijst
te maken met een omschrijving
van de aangeboden kleding en de
verkoopprijs. Het maximum aantal
in te leveren artikelen is 20 stuks
kleding. Zaterdagmiddag na afloop
van de beurs kan de verkochte kleding worden verrekend en de niet
verkochte kleding kan weer worden
meegenomen. Niet afgehaalde kleding gaat naar een goed doel. Meer
informatie over de kinderkledingbeurs op www.klimbimbeurzen.nl

Veertigste editie klootschieten in Bathmen
BATHMEN - Tijdens Koningsdag verzorgt Cultuurhuus Braakhekke opnieuw het klootschieten, in
samenwerking met de Stichting Oranjecommissie Bathmen.
Er kunnen maximaal 70 teams van vijf personen deelnemen met als voornaamste inzet de Bathmense
Klootschietwisselbeker. Dit jaar zal de 40e editie plaatsvinden van het klootschieten.
Inschrijfformulieren zijn inmiddels verspreid onder de teamcaptains die vorig jaar deelnamen. Teams die
nog deel willen nemen kunnen zich aanmelden bij Henk Oplaat, Oude Holterdijk 8 te Bathmen.
Ieder team moet bestaan uit vijf personen die ouder moeten zijn dan 16 jaar. Bij opgave dienen alle namen
en adressen vermeld te worden. Gelijktijdig met de inschrijving moeten de kosten ad. € 10,00 per team
worden voldaan.
De inschrijving stopt zodra het maximum van 70 teams is bereikt.
Voor vragen over het klootschieten c.q. inschrijven kunt u terecht bij Henk Oplaat, tel. 0570-541260.

LOO-BATHMEN – De voorverkoopperiode van zwemabonnementen is verlengd tot en
met woensdag 10 april 2019.
U kunt uw abonnement online
bestellen of een aanmeldformulier downloaden van de website
www.looermark.nl
Zondag 21 april, Eerste Paasdag,
wordt het zwemseizoen om 14.00
uur feestelijk geopend. De voorverkoop van de zwemlesseizoenskaart duurt tot en met maandag
6 mei.
Zwemlessen
De zwemlessen voor diploma A,
B, en C beginnen op dinsdag 7
mei 2019. Diplomazwemmen is
meerdere keren in het seizoen

mogelijk. De zwemlessen voor A
en B zijn vier keer per week alle
andere twee keer per week. Er is
geen wachtlijst.
De zwemlessen voor hogere
zwemvaardigheden beginnen
maandag 3 juni 2019.
Bij voldoende deelname wordt er
dit jaar ook zeemeerminzwemles
georganiseerd. Dit is een serie
van vijf lessen in de maand juni
en/of juli. Deelnemers ontvangen
na afloop een certificaat.
Voor informatie over de zwemlessen bel 0570-541583 of mail
zwemles@looermark.nl
Kijk voor overige informatie over
het zwembad op website www.
looermark.nl of volg Zwembad
De Looërmark op Facebook.

Hand in hand genieten vrijwilligerswerk ’t Dijkhuis
"Zuster! Help die man even, ga bij hem kijken, hij wil opstaan, maar
het lukt hem niet. Zuster, toe dan!"
Ik probeer haar uit te leggen dat meneer nu niet op kan staan, dat
hij in een rolstoel zit. Maar mevrouw heeft geen oor voor mijn uitleg.
Ze wil dat ik hem ga helpen. Okay, fair enough. Ik ga naar meneer
toe. Als ik vraag of hij het goed vindt dat ik naast hem kom zitten,
schenkt hij mij een warme glimlach. "Natuurlijk", zegt hij duidelijk.
Als ik merk dat hij aan zijn rolstoel blijft plukken, bied ik hem als
vanzelf mijn hand aan. Hij pakt hem beet. Ik voel een hele zachte
hand. Zo knuffelen we een poos via onze handen. Ik word me er
helder van bewust dat dit heel natuurlijk aanvoelt. Gewoon lekker
samen zitten, met aandacht en lichamelijk contact.
Apart hè, dat het hier met de mensen zo kloppend voelt, terwijl het
hele gekke taferelen zou opleveren als ik hetzelfde bijvoorbeeld in
Cultuurhuus Braakhekke zou doen, tijdens een pauze of zo. Ik schrik
op uit mijn gedachten als meneer mij opeens diep in de ogen aankijkt. Als ik meneer vervolgens zeg dat ik het fijn vind om zo samen
te zitten, gebeurt er iets geweldigs. Er komt een boevenlach op zijn
gezicht, zijn ogen stralen krachtig, hij leunt naar mij toe, knijpt zijn
ogen een beetje dicht, en houdt mijn hand liefdevol vast. En dan
valt het kwartje bij mij... ik weet het: hij zit met mij te flirten! Zo
onschuldig en heerlijk als wat.
Nathalie Steffens,
vrijwilliger bij ’t Dijkhuis, op de plek waar mensen met dementie
wonen.
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Drie criminele zusters in
Okkenbroek op 6 april

Op stap met de nieuwe bus
van Stichting Vrienden van ’t Dijkhuis

OKKENBROEK - Ze zien alle
glitter en glamour op tv maar
vragen zich af: “Waarom zijn wij
niet zo rijk?“ Drie zusters, piekerend over een mogelijkheid om
rijk te worden waarbij de bank
aan de overkant nog wel eens
voor een oplossing zou kunnen
zorgen, zij het dan ongewild!
Maar het is nogal gedurfd want
naast hen woont de wijkagent!
Ze ontvouwen toch hun plannen en
betrekken zelfs pa bij in het com-

plot. Misschien hadden ze dát maar
beter níet kunnen doen……
Wilt u weten hoe het afloopt met
die drie criminele zusters? Kom dan
zaterdag 6 april naar dorpshuis Ons
Centrum in Okkenbroek , dan zullen de spelers van toneelvereniging
VOP u op kluchtige wijze meevoeren in dit duistere verhaal!
’s Middags is er om 14.00 uur een
voorstelling en ’s avonds om 20.00
uur krijgt u een herkansing!

Koopzondag met live muziek
en Magical Walk
OLST - Aanstaande zondag 7
april is er bij de Olsterhof live
muziek te beluisteren van Peter
van Dijk en is er een Magical
Walk preview met Karen Winkel
van Lindes Hofje.
Op de accordeon: Peter van Dijk
Peter van Dijk brengt een veelzijdig
repertoire aan liederen, van (on)
bekende smartlappen en levensliederen tot weemoedige Ierse
ballades en Franse chansons, maar
ook vrolijke liedjes van Annie M.G.
Schmidt, Willem Wilmink en Harrie
Bannink. Hij brengt je terug naar
vervlogen tijden zonder internet en
smartphone, een tijd waarin er nog
aandacht was voor het persoonlijke. Peter brengt zijn liederen dan
ook met een persoonlijke touch
en begeleidt zichzelf daarbij op
accordeon.

De bewoners van ’t Dijkhuis
kunnen op stap! De Stichting
Vrienden van ’t Dijkhuis heeft
deze week officieel de sleutels
van een gloednieuwe (rolstoel)
bus overhandigd aan de directie van ’t Dijkhuis. Dat is goed
nieuws voor alle bewoners.
Nu het mooie weer aanbreekt,
kunnen zij leuke uitjes maken.
Dichtbij, maar ook verder weg,
zoals naar het strand of naar de
Limburgse heuvels.
Speciaal opgeleide chauffeurs
,,We zijn erg blij met deze nieuwe
bus”, zegt Jackie van Beek. ,,We
hebben een aantal vrijwilligers
opgeleid om er mee te rijden.
Zij moesten vooral leren hoe ze
rolstoelen verantwoord kunnen
vervoeren en vastzetten. Ik ben
er trots op dat we nu een aantal
chauffeurs hebben die onze bewoners overal heen kunnen brengen.
Het gaat niet alleen om uitjes,
maar ook voor activiteiten van de
dagbesteding of een familiebezoek, kan de bus ingezet worden.
Dit is echt een mooie aanwinst

,,Ik zou nog wel naar een uitvoering van de Mattheus Passion in
Naarden willen. Of met een aantal
bewoners naar een dierentuin. Dat
kan gemakkelijker georganiseerd
worden, nu we een goede bus tot
Plannen voor de komende tijd
Mevrouw Hekkers woont in ’t Dijk- onze beschikking hebben. Ik had
huis en heeft genoeg plannen en deze plannen al gelanceerd bij
Jackie van Beek. Goede kans dat
ideeën voor leuke uitstapjes. Zij
organiseerde begin dit jaar al het we ze ook echt door kunnen laten
gaan. Ik heb er zin in!”
bezoek aan Soldaat van Oranje.
voor ons huis! We zijn de stichting Vrienden van ’t Dijkhuis
dan ook zeer erkentelijk voor dit
kostbare geschenk.”

Mode-event in Holten

HOLTEN - Zaterdag 13 april
vindt er opnieuw een mode-evenement plaats in het centrum
Walk. Deze Magical Walks die zij
van Holten. Een groot aantal
samen met Max Tack organiseert
winkeliers, horecazaken en kapwordt completer met Tai Chi en
salons zetten hun beste beentje
aandacht voor eetbare bloemen en voor om bezoekers een zo leuk
planten. Deze kunnen overal staan, mogelijke middag te bezorgen.
in je eigen achtertuin, in het bos
Er wordt een catwalk geplaatst
en in de Olsterhof.
op de Smidsbelt alwaar men
Deze dag zal Karen een aantal keer kan genieten van de nieuwste
een rondwandeling doen in het
voorjaarsmode.
park de Olsterhof en in de tuin van
de gelijknamige Lifestyle winkel.
Diverse modellen gaan hun uiDeelnemers kunnen daarbij ook
terste best doen om de nieuwste
meer informatie krijgen over de
Magical Walks
trends van kleding, kapsels en
Magical Walks die zij samen met
Een wandeling met Karen Winkel
badkleding te showen. Er zijn volvan Lindes Hofje is anders, comple- Max Tack de aankomende weken
doende zitplaatsen en tussendoor
ter en laat je dingen voelen en zien gepland heeft staan.
worden de toeschouwers verrast
Zondag 7 april vanaf 11.00 uur
die je eerder niet opvielen. Dwamet een hapje door de omliggende
lend door verschillende landschap- bij de Olsterhof in Olst, entree is
horeca. Tevens is er door Kapsagratis.
pen, zul je kennis maken met de
lon Elegant en Drent Kappers een
kracht van de natuur onder invloed
metamorfose mogelijk gemaakt
• (Foto: Hans Meulman.)
van de zon en maan: een Magical
voor 4 personen. “Durft u het aan
en wilt u wel eens een compleet
ander kapsel samen met een vriendin, zus, moeder, buur of collega,
of gunt u iemand anders een gratis
metamorfose, meldt u zich voor 6
april aan bij één van deze kappers.
Het resultaat mag u deze dag laten
zien op de catwalk. De tijden zijn
13.30, 14.30 en 15.30 uur”, vertelt ben we u voldoende nieuwsgierig
een woordvoerder. “Hopelijk heb- gemaakt en we zien u graag op

Hobbybeurs in Lochem
LOCHEM - Op zondag 14 april wordt een
hobbybeurs gehouden bij café-zalencentrum Bousema aan de Zutphenseweg 35

te Lochem.
Er zullen verschillende hobbyisten aanwezig
zijn die hun zelfgemaakte werkjes tonen,
waaronder: kaarten, sieraden, mozaiëk,
brei- en haakwerk, tiffany, kijkkastjes, mi-

niatuur, kaarsen van bijenwas, babyartikelen, kaarten materialen, hout graveren enz.
U bent van harte welkom van 11.00 uur tot
16.00 uur. De entree is gratis. Kom langs
voor cadeautjes, hobby-ideeën of gewoon

zaterdagmiddag 13 april bij één
van onze shows!”

voor de gezelligheid.
Voor informatie:
Marita 0573-402012 of 0628752366
maritaveldink@hotmail.com
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Hét adres voor...

tuin en buitenleven

Welkoop is hét adres voor alles wat met het buitenleven te maken heeft.
Wij bieden een compleet assortiment kwaliteitsproducten voor
tuin en buitenleven! Denk o.a. aan planten en zaden, meststoffen,
kweekbenodigdheden, tuingereedschap en onderhoudsproducten.
Wij bieden producten en diensten aan om mensen te laten genieten van hun
tuin, waarbij optimale verzorging van de tuin centraal staat. Voor een eerlijke
prijs en een uitgebreid assortiment kun je bij ons terecht. Ook voor advies op
maat ben je bij ons aan het goede adres.
Tot snel in onze winkel!

BATHMEN Molenstraat 2 Tel.: 0570 - 541541

‘t Dijkhuis, een dijk van een huis
Voor ’t Dijkhuis is het zelfstandige bestaan als woon, zorg en dienstencentrum
voor de inwoners van Bathmen en omliggende kernen de belangrijkste
kernwaarde.
Centrale uitgangspunt: Kwalitatieve, veilige en professionele begeleiding, zorg en dienstverlening wordt aangeboden binnnen de volgende randvoorwaarden:
o
Rationeel | we doen wat nodig is;
o
Adequaat | we doen wat passend is;
o
No-nonsense | we doen wat zinvol is.
Wij omarmen eigen regie voeren, zoveel mogelijk
leven zoals u gewend bent. Zodat u zich ‘thuis’ voelt!

Woon-zorgcentrum ’t Dijkhuis
Gorsselseweg 2, 7437 BE Bathmen
Tel. 0570-541644
Fax 0570-542971
info@hetdijkhuis.nl
www.hetdijkhuis.nl
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27e editie Schipbeeksurvivalrun
Op zondag 7 april wordt de 27e editie
van de Schipbeek Survivalrun gehouden.
Met dank aan vele vrijwilligers, deelnemers, sponsoren en ondernemers is het
gelukt om weer een prachtig evenement
neer te zetten. Met ruim 1400 inschrijvingen is dit jaar een record aantal
deelnemers bereikt.
De start en finish is op de Brink in Bathmen. Hier verlaten de frisse starters het
dorp en zullen de vermoeide atleten de
laatste loodjes afleggen in de eindhindernis. Op de brink zijn nabij de finish enkele
hot tubs geplaatst waar de vermoeide
deelnemers kunnen bijkomen van de
geleverde prestatie.
Voor de 2e keer wordt de Lange Survival
Run georganiseerd in Bathmen. Dit is
het koningsnummer van de survivalsport
onder de wedstrijdcategorieën. Bathmen
draagt met deze wedstrijd bij aan de landelijke competitie op deze afstand. Het
parcours reikt totaan de trainingslocatie
van de survivalvereniging bathmen. De
deelnemers komen onderweg 61 hindernissen tegen. De totale traject lengte
bedraagt 18km. Er zijn dit jaar 71 ingeschreven deelnemers op dit onderdeel en
dat is een verdubbeling van vorig jaar.
Ook populair is de wedstrijd op de middellange afstand van 12km die reikt tot
aan de marsmanvonder. Het bekende
fietsbruggetje waarnaast de schipbeek
onder de A1 doorgaat. Dit is ook een
wedstrijd die bijdraagt aan de landelijke
competitie en ook deze deelnemers
kunnen een aantal pittige hindernissen
verwachten.
Verder is er nog de 9 km run waar zowel

individuele atleten als koppel lopers aan
mee kunnen doen. Het verste punt van
dit traject is de schoolderbrug.
Vlak voor de finish is de hindernis houthakken. Dit is een bekend onderdeel van
de survivalsport. De wedstrijdlopers en
9km deelnemers zullen hun eerder opgepikte boomstam met een bijl doormidden
moeten hakken. Voor de koppel lopers
zijn grotere stammen beschikbaar waardoor teamwork een must is.
Tenslotte is er de 6.5 km waar de minder
getrainde of onervaren deelnemers en
jeugd aan deelneemt. Naast de kortere

parcours afstand zijn deze hindernissen
minder zwaar en veilig voor de jeugd
waardoor er ook voor deze categorie een
leuke uitdaging is neergezet. Voor de jongere deelnemers is meedoen, moe en vies
worden het belangrijkste. Veel kids doen
mee onder toeziend of deelnemend oog
van een ouder.
Een groot deel van het parcours kan per
fiets worden afgelegd zodat de meeste
hindernissen en sporters van nabij meegemaakt kunnen worden. Op de rundag
zijn ca 250 vrijwilligers zichtbaar die
voornamelijk als jurypost bij een hinder-

nis erop toezien dat de deelnemers op
de juiste manier de hindernissen nemen.
Lijkt het je leuk om mee te helpen in de
voorbereiding of op de dag zelf meld je
dan aan via:
vrijwilliger@schipbeeksurvival.nl
Voor meer informatie kijk op:
schipbeeksurvivalrun.nl
Graag tot ziens op 7 april.
Het bestuur,
Liesbeth Franz, Gerrit Jan Vels, Zeeger
van de Koppel, Marcel Katerberg.
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>ĞŐĞŶĚĂ
6,5 km
9 km
MSR
LSR
Hindernis
Waterhindernis
Splitsing routes

1 Swingover
2 Kruipnet en net swingover
3 Containerklim 2x
4 Swingovers 4x
5 Apenhang met lussen
6 Enteren / Apenhang
7 Postmanswalk
8 Omgekeerde V-swingover
9 Onderbroken apenhang
10 Tarzanzwaai en pontons
11 Hordenbosje
12 Roaltercombi deel 1
13 Slotenloop
14 Roaltercombi deel2
15 Boogschieten
16 Zomerhuis combi



(J)
(J)
(J)
(J)
(J)
(J)
(J)

(J)

17 Ka
18 Gl
19 Au
20 Po
21 Fie
22 Ba
23 De
24 Op
25 Tw
26 Slo
27 SV
28 SV
29 SV
30 Ap
31 Ko
32 Gl
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abouter verrassing
adde palenklim
ureool swingover
ony combi
etsbrug
andensleep
e lucht in
p en neer
weeling swingover
oot swingover
VB lus 1
VB lus 2
VB lus 3
penhang Schipbeek
orte strop swingover
adde palenklim

33 Apenhang los touw
34 Kleine combi
35 Apenhang met dubbele SO
36 Super combi
37 Swingover laantje
38 Boom overpak enteren
39 Apenhang Schipbeek
40 Apenhang en netswingover
41 Pontonoversteek met net
42 Bronswijker plattewagen
43 Bandensleep
44 Tikketak en net swingover
45 Kiek in de beke combi
46 SO om gek van te worden
47 Strakke swingover
48 Palletoversteek

LSR
49 VZOD schieten
50 Kraanhindernis
51 Brughindernis
52 Beekhof swingovers 3x
53 Net swingover sloot
54 Apenhang met swingover
55 Balkenzwaai met swingover
56 AH en Schipbeek oversteek
57 Ponton oversteek
58 Boomstam loop
59 Dijkhuis combi
60 Houthakken
61 Eindhindernis Brink

(J)
(J)

(J)
(J)
(J)
(J)
(J)

LSR lus













(J)
(J)

(J)
(J)
(J)
(J)
(J)
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Annie & Mellie

“Op 24 augustus 2017 hebben wij de
Ruthbeekrun in Enschede gedaan. Dit
was onze eerste run samen. Voor de
start viel ons oog op twee roze hoody’s
van ALLSUR5. Deze moesten wij hebben! Hiermee is het survival duo Annie
& Mellie geboren.
Na deze run te hebben uitgelopen met
het felbegeerde rode bandje hebben wij
de overwinning uitbundig gevierd op
de Battumse kermis. Dit weekend bleek
dat wij niet alleen goed zijn in samen
trainen en runnen, maar ook in samen
feestjes vieren.
Tijdens de trainingen en de runs weten

wij elkaar te motiveren om door
te gaan en niet op te geven.
Survival is een sport waarbij je
veel van jezelf vraagt, daardoor
zoek je steeds je eigen grens op.
Als je op het punt staat op te
geven, is het fijn iemand naast
je te hebben die zegt: “stop met
zeuren, gewoon doorgaan”. Eigenlijk is het een constante strijd
met jezelf. Je bent moe, het is
koud, je handen doen pijn maar
het gevoel van de overwinning
is geweldig.
Niet zeuren maar doorgaan dat
is de survival mentaliteit!
Alle begin is moeilijk, zeker survival is niet makkelijk om mee te beginnen. Eelt kweken op je handen, blauwe
plekken na een training en maximale
spierpijn zijn een aantal obstakels waar
je als beginner mee te maken krijgt. Na
een paar weken doorzetten en pijn verbijten wordt het pas echt leuk. Dit komt
ook door de gezelligheid van onze vereniging. Daardoor is het minder erg om
op zondagochtend je bed uit te komen
voor de centrale training. Met warme
dagen doet Anne graag een bommetjes
in de Schipbeek, als de vissen weg zijn
volgt Melanie, om daarna weer de touwen in te gaan. Apenhang, swing-over,

rondje daknet, korte touwtjes, de hufter
en een pakladder zijn onder andere een
paar hindernissen die wij in ons prachtige bosje hebben. Het grote voordeel
van onze vereniging is dat je als lid elke
dag van de week bij daglicht mag trainen. Daardoor is het heel gemakkelijk
om door de week een extra training in
te plannen. Wij merken dat twee keer
per week in het bosje trainen snel effect
heeft op sterker worden. Daarnaast nog
één keer per week hardlopen om de basisconditie op peil te houden. Niet alleen
fysiek, maar ook mentaal wordt je van
survival een echte doorzetter. Dit maakt
de survivalsport bijna een verslaving zo
leuk!
Onze volgende run is op 7 april 2019,
de schipbeeksurvivalrun in Bathmen.
Wij hebben er nu al zin in.”
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Niet nadenken, rambam doen!
Begin 2016. “Si, dit jaar ga ik
niet met Ian meelopen, wil jij
dat doen?” Het afgelopen
jaar had Roel de Ruiter
met zijn zoon Ian Huntink
en Sophie Diekerhof de
survivalrun in Bathmen
gelopen en in de ochtend al zijn eigen run. Dat
ging dat jaar niet gebeuren
vanwege een blessure. Dus
moesten wij (Nanda Diekerhof
en Simone Huntink) met de kinderen
meelopen. We hadden alleen één voorwaarde: we wilden wel wat kunnen.
Dus Roel heeft ons een aantal trainingen
gegeven. Swing-overs, apenhangen,
balanseren. Wat waren we blij als we iets
konden! De run was een feestje en dat
smaakte naar meer, zelfs zo erg dat we
ons hebben opgegeven voor de beginnersgroep in oktober 2016. Wat een
spierpijn de eerste trainingen. We willen
niemand ontmoedigen om te beginnen
met survivallen maar dat was echt zo!
We merkten wel dat we fitter en sterker
werden, ook al zijn we geen 25 meer!
Elke zondagochtend gingen en gaan we
met plezier naar de training toe. Daar
krijgen we van onze mede survivalaars
soms handige tips tricks om beter en
sneller te worden. Dit gaat op een gemoedelijke en gemotiveerde manier. En
ook wij geven deze tips en tricks graag
door aan de mensen die daar behoefte
aan hebben.
Maart 2017, onze eerste echte
grote mensen run, in Wesepe
samen met Anne en Ben
Steijnmeijer. Wat waren
we zenuwachtig. Gelukkig was Ben erbij om ons
door een aantal hindernissen heen te praten!
We waren weer een ervaring rijker en tot het besef
gekomen dat een keer extra
trainen in de week misschien
wel een goed idee zou zijn.
En dat was een goed idee. De runs
gingen steeds beter, al geldt dat niet
voor de zenuwen. Een aantal runs zijn
we met bandje binnengekomen. Als het

kan, lopen we een koppelrun.
Je mag elkaar dan helpen
in de hindernissen. Het is
heel gezellig om samen
te lopen. En soms is het
heel fijn als iemand je
in kan fluisteren “niet
nadenken en rambam
doen”.
Van alle runs die we tot
nu toe hebben gelopen is
en blijft de Schipbeekrun de
mooiste. Geweldige vrijwilligers
en een fantastisch publiek. Onderweg
komen wij veel bekenden tegen die ons
aanmoedigen en dat is heel erg leuk!
Soms zouden we wel wat meer runs willen lopen, maar met mannen en kinderen
die ook survivalen is het best een gepuzzel. De mannen (Dennis en Roel) en de
kinderen (Sophie en Ian, 12 jaar) lopen
wedstrijden. Daarnaast lopen Bart, Adne
(beide 10 jaar) en Lisel (14 jaar) nog
recreatieve runs. Onze jongsten van 10
jaar willen volgend seizoen ook wedstrijden gaan lopen. Dus komend seizoen
meer runs dan dit jaar en dus een hele
logistieke uitdaging met meefietsen en
zelf runnen.
De 12-jarige kinderen hebben samen met
Allsur5 een trui ontworpen die ze dragen
bij de warming-up en cooling down.
Het is een hoody met op de voorkant
een smiley en op de achterkant de tekst
HUNDIE (staat voor Huntink – Diekerhof)
Wij vonden deze trui zo ontzettend leuk
dat ook wij (met toestemming van
de kinderen) een HUNDIEtrui ontworpen hebben,
andere kleuren, smiley
en met de toevoeging
sr (voor senior). De
jongsten wilden daar
aansluitend natuurlijk
ook een HUNDIE-trui,
weer een andere kleur
en smiley, met achterop jr
(junior).
Wij wensen iedereen (deelnemers, vrijwilligers en publiek) heel veel
plezier bij de run op 7 april.
Nanda Diekerhof en Simone Huntink
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Heb jij je huis al duurzamer gemaakt?
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niemand denkt dat zijn of haar huis níet
energiezuinig is. In werkelijkheid heeft
44% van alle koopwoningen een energielabel D of slechter.
Voor veel mensen is verduurzaming van
hun huis vooral een financiële afweging.
Belangrijke argumenten zijn het verlagen
van de energiekosten, een waardestijging
van de woning en de aantrekkelijkheid
van het huis bij een eventuele verkoop.
Huis meer waard
Als je je huis duurzamer maakt, krijg het
een beter energielabel. En hoe hoger het
energielabel, hoe meer je huis waard is.
Volgens onderzoek levert een huis met
energielabel A gemiddeld € 19.000 meer
op dan een huis met het niet-zuinige
label G. En als je de woning wilt verkopen,
gaat dat met energielabel A of B een stuk
sneller.

BATHMEN - Duurzamer wonen is in
korte tijd een belangrijk onderwerp
geworden en blijft dat voorlopig. Ben
jij al begonnen met het verduurzamen
van je huis? En is dit voordeliger voor
je hypotheek?

voorwaarden best wil lenen om energiebesparende maatregelen te treffen.
Robert Scholten vindt het belangrijk om
ook verduurzaming te behandelen in zijn
adviesgesprekken. "Ons team heeft zich
ook verdiept in de financieringsmogelijkheden die er zijn", aldus Robert Scholten.
Driekwart van alle huiseigenaren heeft wel "We delen die kennis graag met huizenkoeens informatie gezocht over het verduur- pers en woningbezitters."
zamen van de eigen woning. Maar slechts
10% heeft ook daadwerkelijk actie onder- Energielabel
nomen. Dat komt onder andere omdat veel Zes op de tien starters wil een energiezuinig huis met een bijbehorend energielabel.
mensen niet weten welke mogelijkheden
Maar de meeste huizenbezitters weten niet
er zijn om die verduurzaming te finanwelk energielabel hun huis heeft. Bijna
cieren. Terwijl zo’n 30% onder gunstige

Meer lenen met NHG
Je kunt een hoger bedrag lenen met Nationale Hypotheekgarantie als je energiebesparende voorzieningen aanbrengt in je
huis. Je kunt in 2019 maximaal € 290.000
lenen met NHG zonder deze voorzieningen en maximaal € 307.400 mét. Valt je
lening onder NHG dan betaal je een lagere
hypotheekrente dan wanneer je geen NHG
hebt.
Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak voor een onafhankelijk advies of
kom langs aan de Molenstraat 3a of bel
0570-544444.

WIE JARIG IS TRAKTEERT!

10% KORTING
OP AL UW AANKOPEN

Actie geldt de gehele maand april 2019.
M.u.v. aanbiedingen. Vraag naar overige voorwaarden.
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Tienjarig bestaan Bennie Bieleman, Voor Verf & Wonen
BATHMEN - Na oorspronkelijk in 1981
begonnen te zijn als schildersbedrijf,
wordt er in 1985 aan de Deventerweg
29a in Bathmen ook een winkel in verf,
behang en aanverwante artikelen geopend
onder de naam Verfspeciaalzaak Bennie
Bieleman. Deze winkel groeit in 2009 uit
haar jasje en een ruimere winkel wordt
geopend in het centrum van Bathmen aan
de Dorpsstraat 1.
Dit blijkt een goede zet te zijn. Inmiddels
weten veel consumenten de weg te vinden
naar de winkel voor verfproducten van kwalitatieve leveranciers zoals Sikkens, Koopmans,
Tenco, Pure en Wijzonol. Het schildersbedrijf
is voornamelijk werkzaam in de particuliere
markt en biedt naast schilderwerk ook glas

plaatsing en behangwerk. Bennie Bieleman
mag zich Erkend Sikkens Specialist noemen
en is aangesloten bij OnderhoudNL Garantie,
waardoor de consument verzekerd is van
puur vakmanschap. Door zich aan te sluiten
bij het franchiselabel Voor Verf & Wonen
kunnen producten regelmatig met extra
korting worden aangeboden. De Sikkens en
Koopmans mengmachines in de winkel maken het mogelijk om allerlei soorten verf op
uw gewenste kleur te laten maken. Ook de
keuzemogelijkheden uit behang en fotobehang is bijzonder ruim te noemen. Daarnaast
is de winkel aangesloten bij Piggy; waarmee
extra korting of gratis producten gespaard
kunnen worden.

Kachelspeciaalzaak Bruggeman:
haarden en kachels in alle soorten en maten
BROEKLAND - Op zoek naar de sfeer en
warmte van een haard of kachel? Stap
dan binnen bij Kachelspeciaalzaak Bruggeman met een inspirerende showroom
in Broekland. In een gemoedelijke sfeer
tonen wij u graag de nieuwste trends met
natuurlijk oog voor duurzaamheid.
Het gemak van een gaskachel of liever de
warmte van een knapperend houtvuur? Het
duurzame karakter van een pelletkachel of
toch een elektrische kachel zonder rookkanaal? Bruggeman geeft u altijd een betrouwbaar advies op maat, vakkundig door de
eigen monteurs gerealiseerd.

In de inspirerende showroom van Kachelspeciaalzaak Bruggeman waant u zich in een
sfeervolle woonkamer waar de meeste haarden en kachels gezellig branden. Niet alleen
om u een warm welkom te heten, maar ook
om advies op maat direct tastbaar te maken.
De showroom biedt ruimte aan haarden en
kachels in alle soorten en maten. Van vrijstaand tot volwaardig meubelstuk of strak in
de wand geïntegreerd. Ook informeert men
u graag over duurzame oplossingen als Hout
CV en Pellet CV. Stap gerust binnen, de koffie staat klaar.
www.bruggemankachels.nl

Een warm
welkom
in onze
showroom!

HAAL HET
VOORJAAR
NAAR BINNEN

2 e paasdag
geopend!
20%
KORTING

11.00 - 17.00 uur

OP
RAAMDECORATIE
VAN HET
BINNEN LABEL*

0570 - 531 019
Van Dongenstraat 38
Broekland (OV)

*M.U.V.
GORDIJNSTOFFEN

bruggemankachels.nl
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De Korte’s Woonsfeer Laren: een echt familiebedrijf!

Het pand ligt in het centrum van
Laren en telt vijftienhonderd vierLAREN - De Korte’s Woonsfeer in kante meters met meubelen, slaapcomfort en woontextiel. “Wij doen
Laren is een echt familiebedrijf.
alles op het gebied van nieuwbouw,
De onderneming is opgericht
renovatie en vervanging. Naast
in 1967 door de ouders van de
particuliere woningen worden ook
huidige eigenaar, Ad de Korte.
Samen met zijn vrouw Joke runt projectmatige klanten bediend.
Er bestaat ook een mogelijkheid
hij het bedrijf en natuurlijk een
goed team aan medewerkers. “Wij om advies aan huis te krijgen. Het
staan voor kwaliteit”, aldus Ad de komt geregeld voor, dat mensen
het moeilijk vinden welke kleuKorte. “Maar ook de zorg en nazorg bij aanschaf van het product ren, stoffen of soort meubilair ze
is essentieel. De klant moet altijd moeten kiezen. Niet iedereen heeft
gevoel voor inrichting of inzicht en
tevreden zijn.” Dat is ook de
wij kunnen klanten daarbij helpen.
reden dat de klanten De Korte’s
Door middel van een 3D tekening
Woonsfeer maar liefst een 8,7
( Inspiration tour), kan de klant
hebben geven! Dit is gebaseerd
op onder andere prijs-/ kwaliteit zien hoe de nieuwe inrichting eruit
verhouding, advies, vakmanschap komt te zien. Klanten kunnen
desgewenst ook stalen meenemen
en betrouwbaarheid.
naar huis.”

diepte aangepast kunnen worden
aan lichaamslengte en zithouding
van de gebruiker. Een meubel moet
ten aller tijd goed zitten, want je
zit immers veel uren op een dag.
Zo hebben zij banken en relaxfauteuils die met de hand of elektrisch
verstelt kunnen worden. Daarnaast
leveren wij (eet)tafels, kasten in
alle mogelijke kleurstellingen en
maten. Ook voor schuine wanden,
hoekjes valt veel te realiseren en
kan men kiezen voor kasten op
maat. Wij hebben a.o het merk
Raffito in ons assortiment en zijn
vooral gespecialiseerd in schuifwanden van eenvoudig tot super de
luxe. Of het merk GIJS voor greep
loze kasten en tafels. Maar ook eigen maatwerk voor een boekenkast
of opbergkasten is voor ons niet
vreemd”, aldus Joke de Korte.

De Korte’s Woonsfeer beschikt over
een assortiment met alles voor
ramen en vloeren. Te denken valt
aan tal van gordijnstoffen en alles
op het gebied van binnenzonwering. Voor de vloer: laminaat,
houten vloeren, PVC, marmoleum,
parket, tapijt, ed. Klikken, lijmen
of zweven, alles is mogelijk. “We
hebben nog echte vaklieden in
dienst die vloeren kunnen leggen,
maar ook bijvoorbeeld traplopers.
Onze stoffeerders kennen nog echte
ambacht. Oude vloeren kunnen
worden verwijderd en geëgaliseerd.”

Slaapafdeling
Een goede nachtrust is het belangrijkste voor een mens, dus heeft
De Korte’s Woonsfeer er een hele
afdeling voor ingericht. “Boven
hebben wij sfeervolle slaapkamers
ingericht, waardoor klanten een
goed idee krijgen en de bedden
kunnen ervaren. Wij leveren box
springs, vlak of verstelbaar en
met of zonder top dek , maar ook
spiraalbodems en lattenbodems. We
hebben het merk Eastborn, omdat
dit een degelijk en betrouwbaar
merk is. Maar ook een assortiment
met waterbedden van Poseidon. Op
onze website kan men zich oriënteren op het gebied van wat wij in
huis hebben. En met elke maand
leuke acties.
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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

Meubels
’’Voor de meubels voert De Korte’s
Woonsfeer het concept Wonen/
Flits. , “Naast het leveren van
standaard meubels, hebben we
ook exclusieve meubels. (Creativo
uit Denemarken). Zo hebben we
zitmeubels die in de zithoogte- en

De Korte’s Woonsfeer
Deventerweg 3, Laren
Tel 0573-401277
www.dekorteswoonsfeer.nl

ook tot de mogelijkheden
behoort.
• Lage temperatuur verwarming.
• Welke installatie /verwarmingssysteem? (Momenteel
heel veel in ontwikkeling.)
Daggenvoorde over kunt praten en
BATHMEN - Er is heel veel bewaar hij eventuele oplossingen voor Voor de woning qua bouwen zelf
langstelling voor woningbouw
zijn er hele verschillende mogelijk(kopen of huren), zie voorgaan- aan kan dragen.
De volgende punten, wil hij u niet heden, zowel traditioneel, houtde informatieavond van 29 noskeletbouw als prefabwoningen te
onthouden en zijn van wezenlijk
vember 2018, op de Bathmense
realiseren.
belang, deze i.v.m. het gasloos
Enk III.
bouwen:
Een vervolg hierop komt eraan en
Mocht u belangstelling hebben
wel op maandag 8 april in Cultuur- • Kavel paspoorten/ bestemvoor een bouwkavel en u wilt
mingsplannen.
huus Braakhekke, aanvang 19.00
graag informatie neem dan na de
• Gemeentelijke eisen.
uur met een vervolg informatieinformatievond contact met Tonny
• Het bouwblok.
avond over de woningbouw.
Daggenvoorde of zijn bureau op,
• De nokrichting.
Als de procedures conform de
zodat zij een afspraak in kunnen
verwachtingen lopen, dan kan het • Dakhelling.
plannen om de vragen / punten te
• Dakbedekking.
zo zijn dat er midden 2019, lees
bespreken.
zomer 2019 al de eerste bouwkavels • Ontnemen de naast gelegen
gebouwen/woningen/bomen
worden uitgegeven of opties kunBouwkundig advies en tekenbumij de zon?
nen worden genomen.
• Rc waarden van vloer, wanden, reau A. Daggenvoorde ofwel Tonny
Maar hier begint het gelijk al:
Daggenvoorde, Zweedsestraat
dak en welk type beglazing.
welke kavel is nu de beste, de
mooiste, de goedkoopste voor jou, • Plaats/ locaties zonnepanelen 8A24, 7418 BG te Deventer, mobiel:
06-22483653 ofwel 0570-551336.
of collectoren, waarschijnlijk
mij of voor ons. Allemaal vragen,
dat elders plaatsen op schuren E-mail: info@daggenvoorde.nl en
waar u, als de kavelindeling goed
www.daggenvoorde.nl
van agrariërs/bedrijfspanden
in beeld is, heel goed met Tonny

Inwoners Bathmen zien nieuwe
wijk op de Enk wel zitten

50%

korting
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Hor.

Schoolstraat 10
Bathmen
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0570 54 16 80
▸ bronsvoord.nl

Nieuwe naam voor bouwbedrijf
Kerkdijk-van Welbergen: HardijkBouw bv
BATHMEN - Over een periode van 25 jaar was er
eerst de naam Kerkdijk, later de samenvoeging
Kerkdijk-van Welbergen en nu is de tijd rijp voor
vernieuwing en gaat het bouwbedrijf verder onder
de naam HardijkBouw b.v. Eigenlijk hadden de
eigenaren afgelopen maandag de naam bekend
willen maken aan hun klantenkring maar… toen
was het 1 april! Dus koos men er voor om dat
afgelopen vrijdag te doen.
De nieuwe naam is een samenvoeging van de achternamen van beide eigenaren: Jorick Ehrenhard en Jan
Kerkdijk. Jan zit al sinds 1984 in het 'bouw vak' en
begon in 1992 voor zichzelf als aannemer.
Jorick trad een jaar geleden toe tot het bedrijf en is
ook aannemer van professie. Het bedrijf bouwde onder
de naam Kerkdijk-van Welbergen een goede naam
op met een mooi klantenbestand in Bathmen, maar
ook daarbuiten in een straal van circa 25 kilometer
er omheen.
Met een nieuw en eigentijds logo, een nieuwe site,
briefpapier, belettering op de bedrijfswagens en
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bedrijfskleding in de vernieuwde huisstijl krijgt het
bouwbedrijf een frisse, moderne uitstraling, klaar
voor de toekomst! En vooral dat laatste is wat Jan en
Jorick willen: een bouwbedrijf met visie op de langere
termijn, dat meedenkt én meewerkt aan hetgeen
de klant wil/nodig heeft in de toekomst. Duurzaam
bouwen staat hoog in het vaandel waarbij het gebruik
van duurzaam materiaal natuurlijk voorop staat maar
ook het leveren van hoge kwaliteit, degelijk bouwwerk waardoor een pand langer mee kan, want ook
dát valt onder duurzaamheid. HardijkBouw bv houdt
zich niet alleen bezig met nieuwbouw maar ook
verbouw, onderhoud en renovatie. En wat nu en zeker
in de toekomst van belang is: het verduurzamen van
panden, onder meer het isoleren, om stookkosten te

verlagen en de klant dus meer warmte en comfort te kunnen bieden.
In alle gevallen kan een klant rekenen op gedegen advies, of het nu om
nieuwbouw of verbouw gaat!
HardijkBouw heeft een zeer goed team medewerkers waarop men kan
bogen en heeft ook jongeren in opleiding om een prachtig vak te leren!
Het nieuwe logo wordt inmiddels dus 'wereldkundig' gemaakt en achter
het ontwerp daarvan zit een bepaalde filosofie: de kleur groen staat voor
duurzaamheid en blauw staat voor het oude, vertrouwde. Precies dát wat
het bedrijf karakter geeft!
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Bathmen
* Zo 07 apr, 16.00 uur: PowerPointpresentatie door
Marius en Ingeborg van Dokkum in de Dorpskerk.
Marius vertelt over de achtergrond en diepere laag
van zijn schilderijen en tekeningen, afgewisseld
met orgelmuziek van Ingeborg. Aansluitend opening van de zomerexpositie 'Humor in de kerk'.
* Wo 10 apr, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Film 'Verdwenen Nederland' in Cultuurhuus Braakhekke.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Almen
* Za 06 apr, 10.30-12.30 uur: Kinderkleding- en
speelgoedbeurs Almen in dorpshuis Ons Huis aan de
Dorpsstraat, tegenover de kerk.
Dijkerhoek
*Vr 05 apr, 20.00 uur: Voorjaarsconcert
Möl’nzangers en Bandje Niks Meer An Do in Kulturhus Dijkerhoek, Maatmansweg 1.
Okkenbroek
* Za 06 apr, 14.00 en 20.00 uur: 'Drie criminele
zusters' in dorpshuis Ons Centrum.

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.
06 en 07 april
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. Spoednummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411.
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder:
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Tandarts: Tandheelkundig centrum Holten, Gaardenstraat 32, Holten, tel. 0548-361787.
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.
06 en 07 april
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Dental Clinics Colmschate, Koggeschip
208, Deventer, tel. 651660.
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
06 en 07 april
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 07 apr, 10.00 uur: 5e zondag 40 dagentijd.
Kinderkerk. Mw. Hanneke Overduin.
Okkenbroek
* Zo 07 apr,10.00 uur: 5e zondag 40 dagentijd. Ds.
Joop Mol uit Gaanderen.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 05 apr, 09.00 uur: Eucharistieviering. H. Brummelhuis.
* Zo 07 apr, 09.00 uur: 5e zondag 40 dagentijd.
Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor. H. Limbeek.
* Wo 10 apr, 19.15 uur: Kruisweg. Parochiaan
voorganger.
Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 07 apr, 10.00 uur: 5e zondag 40 dagentijd. Ds.
Henk Schuurman.
* Di 09 apr, 19.15 uur: Vesper.

Zomerexpositie 'Humor in de Kerk'

BATHMEN - Op uitnodiging van de
commissie Bezinning en Ontmoeting verzorgen Marius en Ingeborg
van Dokkum op zondagmiddag
7 april (aanvang 16.00 uur) een
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencenpresentatie in de Dorpskerk. Matrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
rius vertelt over de achtergrond en
* Zo 07 apr, 10.15 uur: Eredienst.
diepere laag van zijn schilderen
en tekeningen met behulp van een
H. Nicolaas Schalkhaar
PowerPointpresentatie. Dit wordt
* Za 06 apr, 18.00 uur: Eucharistieviering/H. Vorm- afgewisseld door mooie orgelmusel m.m.v. Youngest Voices XL. R. Cornelissen, C.
ziek gespeeld door Ingeborg.
Broekhoff en M. Brinkhuis.
* Zo 07 apr, 10.30 uur: 5e zondag 40 dagentijd.
Aansluitend op deze presentatie zal
Eucharistieviering m.m.v. Schola. G. Nijland.
de voorzitter van de werkgroep, de
heer H.J. Nikkels, de opening van de
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzomerexpositie 'Humor in de Kerk'
zenboomsweg 5
verrichten.
* Zo 07 apr, 10.30 uur: Eredienst.
Tijdens deze zomerexpositie zullen
*Protestantse Gem. Harfsen
* Zo 07 apr, 10.00 uur: 5e zondag 40 dagentijd.
Bijzondere dienst.
Protestantse Gem. Laren
* Zo 07 apr, 10.00 uur: 5e zondag 40 dagentijd.
M.m.v. Christiaan Harkink, "take me home, country
roads!", kinderkerk. Ds. J.R. Jonk.
Protestantse Gem. Almen
* Zo 07 apr, 10.00 uur: 5e zondag 40 dagentijd. Ds.
W. Klein uit Almen.
Protestantse Gem. Epse
* Zo 07 apr, 10.00 uur: 5e zondag 40 dagentijd.
Dienst in Gorssel.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe
* Zo 07 apr, 10.00 uur: 5e zondag 40 dagentijd.
Woord- en communieviering m.m.v. Parochieel
Koor. Dhr. W. Achtereekte.
Like ons op facebook:
facebook.com/bathmensekrant
of volg ons op twitter:
@bathmensekrant

BK

BathmenseKrant

zo'n 30 reproducties van de schilder,
illustrator, tekenaar en ontwerper
Marius van Dokkum in de Dorpskerk
worden opgehangen. De originelen
hangen allemaal in zijn eigen museum
in Harderwijk. Hij is de enige Nederlandse kunstenaar die een eigen
museum heeft en nog leeft!
De schilderijen van deze kunstenaar
bestaan uit stillevens, portretten en
vrije onderwerpen. Deze vrije onderwerpen hebben vaak een humoristisch
karakter.
De zomerexpositie 'Humor in de Kerk'
zal tijdens het gehele zomerseizoen
op zaterdag geopend zijn van 10.30
- 15.00 uur. De expositie zal worden
afgesloten op Open Monumentendag
14/15 september 2019.
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Welbeschouwd: de Nashvilleverklaring (6)

Gods Woord met het willekeurmerk van Kees
ABS behaalt goede overwinning op Haarle
BATHMEN - Afgelopen zondag
heeft ABS 1 een goede en terechte overwinning geboekt op
Haarle. Waar ABS de afgelopen
jaren veel moeite had met het
spel van Haarle, lange ballen op
de spits, was vandaag het spelbeeld duidelijk in het voordeel
van ABS.
Sinds een aantal weken speelt
ABS met een ander systeem,
waarmee de beide backs veelvuldig moeten doorstomen naar de
achterlijn van de tegenstander.
Dit lijkt ABS goed te bevallen
want de punten zijn laatste weken voor ABS.
Desondanks kwam ABS op achterstand door slecht uit verdedigen
bij een onschuldig lijkende aanval
van Haarle. Dit was het sein voor
ABS om meer energie in het duel
te leggen. Amper 5 minuten later
trok ABS de stand weer gelijk.
Maikel Demmers beroerde als laatste de bal na een goede combinatie met Wessel Nikkels. Nog voor
de rust nam ABS de leiding met
een goal van Martijn Stegink, die

goed doorging op de verdediging
van Haarle.
In de tweede helft was het
verschil nog groter en kreeg ABS
meerdere goede kansen. In de 77e
minuut maakte Stef Willemsen,
uit een afgeslagen aanval, met
een prachtige volley een eind aan
alle twijfel: 3-1. Haarle kwam niet
meer in de positie om een doelpunt af te dwingen en ABS vond
het goed zo. Terecht de punten in
Bathmen gehouden.
Zondag de derby uit tegen Lettele. De inmiddels traditionele
fietstocht start om 12.15 uur
vanaf ABS Huus en zal via een
aantal tussenstops voor 14.00 uur
eindigen in Lettele.
Kom de spelers aanmoedigen in
een ongetwijfeld weer enerverende wedstrijd.
Door dit resultaat draait ABS weer
bovenin de 4e klasse G mee. Ook
andere teams van ABS draaien bovenin mee. ABS 2, ABS 3 en ABS
4 staan bovenaan in hun competitie en hebben kampioenskansen
volledig in eigen hand.

Hopen op een klein wondertje

Op de valreep nog iets over dat beroep
op de Bijbel als Gods Woord. Wat
bedoelen Kees van der Staaij en
die anderen daarmee? In ieder
geval een heilig en gezaghebbend boek. Maar, als je de
ontstaansgeschiedenis van onze
huidige Bijbel bestudeert, moet
je haast wel concluderen dat de
onze van toevalligheden aan elkaar hangt, bol staat van ‘bevlogen’
willekeur.
In een proces van eeuwen werden links en
rechts geschriften verzameld en in meerdere vormen
gebundeld. Er werd heftig geselecteerd, gewikt en
gewogen, geduwd en getrokken door groepen met
verschillende belangen. Een eenduidig door God gedicteerd of geïnspireerd boek is een fictie! Dat blijkt
net zo hard te gelden voor het Oude als het latere
Nieuwe Testament!
De Nashvilleverklaring noemt bijna 50 Bijbelteksten
die anti-homo, anti-LHBT zijn. Maar schrijft die
Bijbel ook écht over lesbo’s, biseksuelen en transgenders? Zo nee, waarom worden die dan gelijk
meegenomen? Als het antwoord dan is: vrucht van
voortschrijdend inzicht, dan kun je gelijk vragen
waarom dat voor ándere onderwerpen dan ook niet
geldt! Wáárom mocht veelwijverij, seks met slavinnen, volkerenmoord toen wel en nu niet meer? En
waarom geldt dat dan niet voor moderne kennis
inzake de genetische verankering van seksuele
geaardheden? Als zelfs deze groep fundamentalisten
het ‘scheppingsverhaal’ op basis van voortschrijdend
inzicht niet meer letterlijk hoeft te nemen, waarom
die anti-homo teksten dan wel? En hoeft de verrijzenis van Jezus dan óók niet meer? Omdat een

priester-theoloog in een monumentale studie
concludeert dat er met Pasen echt geen
lijk uit het graf opstond? En zweert die
groep dan ook het bestaan van hel en
hemel af? Zoals paus Johannes Paulus
II deed? Gaan die ondertekenaars dan
óók daarin mee? Zo niet, dan toont
dit hoe hopeloos willekeurig selectief
ze zijn in wat ze in hun Bijbelberoep
wél oppakken en wat niet. Ik weet het:
dat doet iedereen. Het kán niet anders.
Maar om je eigen ‘smaak’ zo te verabsoluteren
tot de enige échte, noemden ze in mijn kringen
vroeger ‘hovaardig’, hoogmoedig!
In de 14 artikelen van de Nashvilleverklaring lees ik
exact wat God vindt van huwelijk en seksualiteit, afwijkende varianten van seksuele aantrekkingskracht,
over je ánders voelen maar niet anders mogen dóén.
Verbijsterend dat Kees en die anderen zó precies weten wat God wel en niet wil, en dat onverkort willen
opleggen aan alle anderen!
Zouden ze beseffen dat die God van hen gewoon
een mens is. Met handen en voeten, met oren en
ogen, met emoties, alles tussen toorn en verdriet,
enzovoort. Zó uitgetekend als mens, dat er in de
kerkgeschiedenis rond het jaar 200 christenen waren
die het hele Oude Testament daarom maar wilden
verwerpen? Die daarin beschreven God was veel te
gewoon, te veel net als wij, niet Heilig genoeg!
Recent onderzoek leerde me dat ik een ‘linker
hartas’ heb. Daarmee hoor ik tot een minderheid.
Niks aan te doen en geen enkel probleem: het werkt
prima! Zou dat met die LHBT-varianten op grond van
huidige kennis niet ook zo kunnen en moeten zijn?
Piet van der Klis.

Bathmens Schoolhandbaltoernooi 2019 flink succes
met extra opsteker van gemeente Deventer!
BATHMEN - Woensdag 27 maart
was de finale en afsluiting van
het jaarlijks terugkerende ABS
schoolhandbaltoernooi. Dit jaar
is er, naast de bijdragen van
diverse plaatselijke sponsoren,
een extra waarderingssubsidie
beschikbaar gesteld voor het
organiseren van het toernooi.
LETTELE - Het zag er tot een paar zaterdag zitten te duimen dat hun De subsidie past binnen het
weken geleden nog zo rooskleu- buurtvereniging Wesepe een fantas- gemeentelijke beleid op het
tische dag zal hebben in Zieuwent terrein van 'Meedoen', wat een
rig uit. Dames 1 van Handbalen een klein wonder zal verrichten. onderdeel is van het bevorderen
vereniging Lettele stond samen
Hoewel, zo’n wonder zal het eigen- van sportparticipatie. ABS Handmet Pacelli Dames1 bovenaan
lijk niet eens zijn, want Wesepe
bal ziet dit als een fantastisch
in de hoofdklasse B. Maar kon
gebaar!
zich verheugen op een veel beter is een immer moeilijk te nemen
hindernis, zo heeft Lettele zelf in
doelsaldo. Het kampioenschap
het verleden menig maal aan den
lag dus voor het grijpen. Maar
lijve ondervonden.
met nog drie wedstrijden te
gaan ging het mis. Een offday,
pech, het wou niet en er werd in Busreis
Hengevelde zomaar verloren van Hoe dan ook, in Lettele zijn ze
de nummer 9 van de competitie. van plan om het seizoen goed af
te sluiten en hun handbalheldinEcht balen dus. De kampioensnen in Spakenburg met z’n allen
droom spatte uiteen.
nog een maal aan te moedigen.
De hoofdsponsors: Bouwbedrijf
Maar in Lettele gaan ze niet snel
Klunder, Valans Accountancy en Te
bij de pakken neerzitten en een
Riele Olie hebben daartoe voor de
week later werd er weer met
fans een busreis naar Bunschotenklinkende cijfers van de moeilijke
Spakenburg georganiseerd.
hobbel Zwolle gewonnen.
Initiatiefnemers voor de busreis,
Komende zaterdag is de laatste
Hans Spikker van Bouwbedrijf
wedstrijd van Lettele Dames1 in
Klunder en Valans hebben oveBunschoten-Spakenburg. De kans
rigens recentelijk het Lettelse
is klein dat er nog een kampioenDames1 en Dames 3 in respectieschap inzit voor de dames en de
velijk een nieuw tenue en een
fanatiek meelevende fans. Lettele
zal zelf deze moeilijke uitwedstrijd nieuw trainingspak gestoken! Aan
moeten winnen en Pacelli zal thuis de sponsors en de fans zal het niet
liggen. Het wordt een mooi eind
moeten verliezen tegen het altijd
van een mooi seizoen en met een
lastige Wesepe. In Lettele zullen
beetje geluk…….
ze daarom waarschijnlijk de hele

Het toernooi is een mooi evenement waar alle schoolkinderen van
de Rythmeen, Dorpsschool en Looschool aan mee kunnen doen. Het
was ook dit jaar weer een sportieve
en geslaagde dag met veel spannende wedstrijden.
Het publiek heeft genoten van de
enthousiaste kinderen die allemaal
erg hun best deden om een beker
te veroveren. Bij de handbalwedstrijden van de schoolgroepen 5/6
werd de eerste prijs, de Janneke
Markvoort bokaal gewonnen door
#Pandapower van de Rythmeen.
Na een spannende finale van de

meisjes groep 7/8 ging uiteindelijk
de beker naar het team de The Best
of Last van de Dorpsschool en bij
de jongens van groep 7/8 naar het
team De Niffo's van de Rythmeen.
De laatstgenoemde teams mogen in
mei ook deelnemen aan de Oostelijke Kampioenschappen Schoolhandbaltoernooi. De Fair Play beker
die uitgereikt werd door sportbedrijf Deventer voor het sportiefste
gedrag rondom het toernooi was
dit jaar voor de Looschool. Het was
wederom een zeer geslaagd en gezellig toernooi en men kijkt al met
veel plezier uit naar volgend jaar!

BathmenseKrant | pagina 20

PROEF ONS
UITGEBREIDE ASSORTIMENT
VLEESWAREN EN KAZEN
Op ons versplein vind je ambachtelijk gesneden
vleeswaren en de beste Hollandse kazen in
stukken en plakken gesneden.
Bij Jumbo staan jouw wensen centraal. Wil je liever een
onsje meer of minder? Onze medewerkers snijden het
graag voor je.

Probeer ook onze
heerlij ke Emmentaler!

WAPENAER PLAKKEN

ROSBIEF OF FRICANDEAU

2 verpakkingen à 175-230 gram

Vleeswaren van de versafdeling
2 verpakkingen van ca. 100 gram

1+1

2e

HALVE
PRIJS*

GRATIS

*

Geldig t/m di 23 april 2019

Geldig t/m di 23 april 2019

*2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
*1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

