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Website ‘Bathmen.nl’ en boekje
‘’Beleef Bathmen’ gelanceerd
Bathmen te vinden is. Van informatie over onze ondernemers tot
alle evenementen die in Bathmen
worden georganiseerd. Dat is nu samengekomen op www.bathmen.nl.
Om de site zo actueel en volledig
mogelijk te houden vragen we van
ondernemers en ook inwoners om
evenementen aan te melden. Dat
kan via de website.”
Naast de presentatie van de website
is het ook boekje ‘Beleef Bathmen’
gepresenteerd. Dit door de Stichting Bathmen Promotie uitgegeven
boekwerkje is in de plaats gekomen
van de Recreatiekrant Bathmen.
Het is een compact boekje waarmee
de bezoeker van Bathmen een overzicht krijgt van wat Bathmen op
het gebied van winkelen, recreatie
en activiteiten te bieden heeft.

BATHMEN – In het bijzijn van
een groot aantal leden van het
VBO (Verenigde Bathmense
Ondernemers) en het bestuur en
veel vrijwilligers van de Stichting Bathmen Promotie is de
nieuwe gezamenlijke website officieel gelanceerd door wethouder Thomas Walder, die speciaal
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uiting in de activiteiten die we
initiëren. Zo hebben we afgelopen
periode twee bedrijfsbezoeken
afgelegd. Één bij Erik Brilman en
één bij ’t Dijkhuis. Beide bezoeken
mochten zich verheugen in een
groot aantal deelnemende ondernemers. Daarnaast hebben we met
MKB Deventer en de gemeente
Deventer een ondernemerscafé
gehouden. Ook op dit initiatief
mochten we veel positieve reactie
ontvangen.”
Dat de nieuwe ingeslagen weg de
vereniging geen windeieren legt
blijkt wel uit de spectaculaire groei
van het aantal leden. Sinds vorig
jaar hebben zich 23 nieuwe bedrijven als lid ingeschreven.
Olthof besluit: “Door samenwerking
van ondernemers, maar ook met
andere partijen, zoals de Stichting
Bathmen Promotie, willen we Bathmen leefbaar houden en nog meer
op de kaart zetten!”

VBO groeit!
Ook het VBO is content met de
voor dit heuglijke moment naar samenwerking met de Stichting
Bathmen Promotie. Voorzitter
de BrinXs-zaal in Boode was
Dirk-Jan Olthof :”We zijn sinds
gekomen.
vorig jaar als vereniging een andere
Hanny Biemolt van de Stichting
weg ingeslagen. Van traditionele
Bathmen Promotie: “Het was een
grote wens van ons om samen met winkeliersvereniging zijn we bezig
het VBO op te trekken om Bathmen met de omslag naar een vereniging
van haar beste kant te laten zien. waarin het netwerken een belang- • Foto: Hanny Biemolt en wethouder Thomas Walder.
rijke plaats inneemt. Dat komt tot
Een website waarop van alles over

Orpheus is er klaar voor
BATHMEN - Zaterdag
13 april begint het
grote voorjaarsconcert van muziekvereniging Orpheus om
20.00 uur in Cultuurhuus Braakhekke.
U wordt verwelkomd met de muzikale gezelligheid van de kapel ‘De
Langenberger Muzikanten’, die deze maand 50 jaar bestaat. Zowel in
deze krant als in De Stentor is aan dit jubileum al uitgebreid aandacht
besteed. Onder leiding van kapelmeester Hans Dijsselhof zorgen zij
voor een sfeervolle aftrap van deze avond.
Aansluitend zullen de verschillende jeugdonderdelen hun talenten
aan u laten horen. Achtereenvolgens komen aan bod: de jongste
muzikanten die de blazersklas vormen, gevolgd door het jeugdorkest,
beide onder leiding van Wouter Loman. Het deel voor de pauze wordt
afgesloten door de slagwerkgroep onder leiding van Ronny Wolterink.
Het programma wordt vervolgd door het fanfareorkest, onder leiding
van Berjan Morsink, dat een gevarieerd programma zal laten horen.
Een van de stukken zal in het najaar ook worden gespeeld op het
muziekconcours in Zutphen. Ook bijzonder mooi is het stuk El Artiste
Saxofonico met een prachtige solo van Daphne Wesseling. Bij de laatste drie nummers die worden gespeeld, spelen ook de leerlingen mee
die regelmatig ‘stage lopen’ bij het fanfareorkest. De laatste tonen
worden rond kwart over tien verwacht.
U bent welkom bij Cultuurhuus Braakhekke vanaf 19.30 uur. De
entree bedraagt € 7,50 (kinderen tot 12 jaar gratis) en donateurs hebben op vertoon van hun donateurbrief gratis toegang.

Oud papier bebouwde kom + gebied ten noorden
van de spoorlijn: zaterdag 13 april

Inzameling oud papier/oud ijzer
Muziekvereniging Orpheus
BATHMEN - Zaterdag 13 april
wordt het oud-papier in de
bebouwde kom en het gebied ten
noorden van de spoorlijn m.m.v.
Circulus en leden van muziekvereniging Orpheus bij u opgehaald.
Orpheus vraagt u het papier uiterlijk 09.00 uur op één verzamelplaats in uw wijk te verzamelen,
waar normaliter uw grijze/groene
container staat.
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wordt het vanaf 09.00 uur door
leden van Orpheus en Circulus bij u
opgehaald.

Oud ijzer
Het oud ijzer wordt niet meer bij
u opgehaald. U kunt het hele jaar
oud ijzer brengen naar het de
Bronsvoorderdijk 14A te Bathmen.
Hier staat het hele jaar een container waar u uw oud ijzer in kwijt
kunt.
Buitengebied Bathmen, zaterdag Hebt u veel of zwaar oud ijzer
en u kunt dit niet brengen, dan
20 april
Zaterdag 20 april wordt het buiten- kunt u dit voor zaterdag 13 april
gebied van Bathmen in de gelegen- melden bij Hans Haverkamp tel.
06-13585277. Het oud-ijzer wordt
heid gesteld om hun oud papier
dan in overleg op 13 of 20 april bij
aan te bieden. Wilt u het papier
u opgehaald.
aan de openbare weg zetten? Dan

Zwoar parcours
Machtig môôi weer. Lekker zunneke. Schipbeeksurvival. Eaven
met de beide kleintjes langs het
parcours. De eerste lopers hangt in
het net. De kinder loopt direkt al
een eind veur mien uut. Zie wacht
nog netjes bie de Schipbeekwal.
Onder mien zwoegt de dapperen
onder het kroepnet deur. Dan löp
de jonge al honderd meter veur
mien uut. Eaven later is hij het
flauwe bochtje umme en op de
brugge bie de kraanhindernis is
e spoorloos. Het ooge veur de
hindernissen wordt minder, het
wandeltempo geet omhooge. De
kleine meid dreigt, um ok snel
veuruut te lopen. Gelukkig wordt
die kleine beentjes iets rapper moe.
Mensen van de organisatie hool
ik an um noar de kleine man uut
te kieken. Woer wie ok kiekt, zelfs
bie de Tarzanzwaai is hij niet te
vinden. Met zwierige zwaaien en
oerkreten vleegt de deelnemmers
oaver de Schipbekke. “Opa kun je
me dragen?” heur ik neuist mie.
Dan besluut ik de hulptroepen in
te schakelen. Wie wordt opgehaald
met de auto. Terugge noar het
beginpunt op de Brink. Bekend
emaakt det ons männeke mist. Oma
in de stress. Opa löp bezörgd veur
de tweede keer het hele parcours of.
Uutgeputte lopers komt mie tegen
met ne zwoaren balk op de nekke.
Zie bint bienoa oaver. Direkt bie het
tweede begin de EHBO ingelicht. Zie
helpt veurtreffelijk. Het männeke
blif onvindbaar. Inmiddels wordt
aan beide kanten van het parcours noar de kleine man gezocht.
Het verlössende telefoontje. Het
manneke steet met völle plezeer,
bie de Menop, te kieken noar het
boogschieten. Hij dacht det opa
nog wal kwam. Noa twee keer het
lange parcours konnen wie mekaare
weer in de armen sluuten. Hij was
gelukkig neet onder de indruk en
vertellen honderduut oaver het
boogschieten. Hij beloofden det e
opa de volgende keer neet meer
alleene zol loaten. Twee keer det
zwoare parcours. Jammer genog
had ik gen bandje, dus ook gen
medaille, mar wel de hoofdpries.
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TUINMACHINES
20 l APRIL l 2019
Alle machine m.u.v.;
Lopende aanbiedingen tijdens event dag & GT-222ES,
SRM-222ES, CS-31OES, CS-352ES, mid-range accu range*,
230V machines, accessoires, smeermiddelen, accu’s,
laders en onderdelen.
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ACTIE GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
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HOLVO LETTELE B.V.
BATHMENSEWEG 23 B - 7434 PW LETTELE
TEL. 0570-551586
WWW.HOLVO.NL - INFO@HOLVO.NL
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OPEN TROUWLOCATIE

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek:
Glorieuze intocht
BATHMEN-OKKENBROEK - Aankomende zondag
14 april is het de laatste zondag voor Pasen. Deze
zondag kent vele namen: Palmpasen, Palmzondag, Passiezondag. Begin van de Goede Week. In
de Bijbel lezen we dat op deze zondag Jezus door
een jubelende menigte Jeruzalem wordt binnengehaald. Alsof hij zojuist de Champions League
heeft gewonnen. Of wereldkampioen schaatsen is
geworden. De mensen leggen hun mantel op de
weg en zwaaien met palmtakken.
Hosanna in de hemel, gezegend Hij die komt in de
naam van de Heer. Een prachtig beeld. God, die zich
in de persoon van zijn Zoon Jezus, voor eens en voor

altijd met de mensen wil verbinden. Hij is er. Altijd
en overal. En voor iedereen. Niemand uitgezonderd.
Onvoorstelbaar, dat diezelfde mensen, die toen op
die zondag langs de weg stonden te juichen nog
geen week later om het hardst om zijn kruisiging
zouden schreeuwen. Het kan verkeren. En soms ga
je inderdaad door diepe dalen om uiteindelijk boven
op de berg te kunnen staan. Hoe het ook zij, in alle
omstandigheden mogen wij ons gedragen weten door
de Eeuwige God, die ons niet loslaat en die er altijd
voor ons is. Daar staan we ook aankomende zondag
hier in onze kerken in Bathmen en in Okkenbroek
weer bij stil. Wees wel:kom.

Eke Simons en Tobias Borsboom ‘Quatre Mains’

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

enjoyboode

www.boode.nl

0570-542600

Vrijwilligers en sponsoren bedankt!

BATHMEN - Zondag 14 april zullen in de Dorpskerk te Bathmen
Eke Simons en Tobias Borsboom
optreden. Tobias Borsboom zal
Anita Tomasevich, die eerder
aangekondigd was, vervangen.
Eke, geboren in Bathmen, heeft al
meerdere malen in Bathmen een
concert gegeven, voltooide in 2007
haar Master Solo Piano cum laude
aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag. Zij gaf solorecitals in
Vredenburg te Utrecht, het Muziekgebouw aan het IJ en het Grachtenfestival te Amsterdam. Jaarlijks
maakt ze een tournee in Zweden.
Tobias Borsboom studeerde aan
het Utrechts Conservatorium bij
Paolo Giacometti. Hij voltooide zijn
Masteropleiding aan het Conservatorium te Amsterdam bij Jan Wijn.
Als winnaar van de Dutch Classical
Talent Award speelt hij sinds 2015
in vele concertzalen in Nederland.

Tobias toont zich een veelzijdig en
creatief musicus, die ook op het gebied van kamermuziek zijn sporen
ruimschoots heeft verdiend.
In Bathmen staan werken van Mozart, een aantal Hongaarse dansen
van Brahms, de volledige Peer Gynt
suites van Grieg en de Fantasie in f
klein van Schubert op het programma.
Concert: zondag 14 april, aanvang
20.00 uur. Dorpskerk Bathmen
Entree incl. consumptie € 15,00.

Donateurs € 10,00. Jongeren tot 18
jaar gratis toegang.
Meer informatie op
www.muziekkringbathmen.nl en
www.ekesimons.nl

Bustocht
Zonnebloem
Bathmen
BATHMEN - Op dinsdag 14
mei verzorgt de Zonnebloem
Bathmen een bustocht naar
het kaasmuseum in Maasbergen en een tocht over de
Utrechtse Heuvelrug.
De tocht gaat naar Partyboerderij De Weistaar in Maasbergen.
Onder het genot van koffie met
gebak krijgt u een korte film te
zien over het maken van kaas
en boter; tevens krijgt u kaas
om te proeven. Daarna worden
het kaasmuseum, de kaasmakerij en de kaaswinkel bezocht.
Na een goed verzorgde lunch
maakt u met een gids een
schitterende tocht over de
Utrechtse heuvelrug. Daarna
keert u na een gezellige dag
huiswaarts.
De bus is voorzien van een
lift en voor rolstoelen wordt
gezorgd.
U vertrekt om 08.45 uur bij het
Dijkhuis en omstreeks 16.30
uur bent u terug in Bathmen.
De kosten voor deze verzorgde
reis zijn € 25,00. Dit is mogelijk
gemaakt door een gift van de
Boks Scholtensstichting.
U wordt van huis gehaald.
U kunt zich opgeven voor 23
april bij Hennie Vincent,
tel. 654127; Dinie Nekkers,
tel: 543153; Gerry Teunissen,
tel: 542251 of Toos Bronsvoort,
tel: 651329.

Sponsoren en vrijwilligers krijgen aan het eind van het seizoen van
Cultuurhuus Braakhekke een gratis voorstelling en een avond met
drankje en een hapje aangeboden.
Afgelopen zaterdagavond was dat de voorstelling ‘Aan tafel met je
schoonmoeder’ door de cabaretiers Jeroen Stek en Ton Kemp. Zij
brachten voor het voetlicht hoe je met de nieuwste psychologische
kennis in situaties met schoonmoeders, die dingen net even anders
doen dan je zelf zou willen, moet omgaan.
Aan de hand van verwikkelingen die zich kunnen voordoen bij het
jaarlijkse kerstdiner werd ‘de schoonmoedertechniek’ uit de doeken
gedaan. Deze techniek is ook toe te passen tijdens communicatie en
slechtnieuwsgesprekken. Evenals hoogleraar Erik Schreder maakten
zij aan de hand van de bouw en werking van onze hersenen duidelijk
waarom we reageren, zoals we reageren en waarom een kat anders
reageert dan een hond. Een zeer humoristische en leerzame voorstelling. Aan het eind dankten Jeroen en Ton Hanny Biemolt voor de
maaltijd die ze voor de voorstelling hadden gekregen. Een geste die
tijdens het hele seizoen door alle optredende spelers altijd zeer wordt
gewaardeerd.
Na de voorstelling was het, zoals gewoonlijk, een gezellig samenzijn in de foyer. De aanwezige vrijwilligers en sponsoren kregen een
drankje aangeboden en werden overladen met lekkere hapjes. Johan
Kippers, voorzitter van de Stichting Cultuurhuus Braakhekke, sprak
staande op een bierkratje, alle aanwezigen toe en bedankte alle sponsoren en vrijwilligers voor hun bijdrage aan afgelopen seizoen. Hij zei
dat de vrijwilligers noodzakelijk zijn om het Cultuurhuus draaiende
te houden en dat ook sponsoren daar hun steentje aan bijdragen. Ook
u kunt sponsor worden met een bijdrage van € 50,00 of €100,00 per
jaar, zodat er nog vele jaren voorstellingen in Bathmen zijn, waar je
op de fiets of lopend naar toe kunt.
Zie hiervoor: www.cultuurhuusbraakhekke.nl
Een sponsor.
• (Foto Otto Westra.)

Van inspiratie NAAR REALISATIE!
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OCCASIONS VAN DE BATHMENSE
(30&/068&

MINI Countryman 1.6 Cooper Pepper
78.113km / Navi kleur / Stoelverwarming /
Incl 6 maand BOVAG garantie.
10-2013 € 16.645,-

Peugeot 208 1.2 VTi Envy
Navi / Acc / Cruise / Pdc / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
03-2014 € 8.645,-

Opel Astra 1.4 Turbo
75.589km / Navi / Cruise / 17 Inch / Incl 6
maand BOVAG garantie.
06-2012 € 10.445,-

Autobedrijf

Watersport

Caravan/camper

Trekhaken

Volkswagen Caddy 1.6 Tdi
Airco / Cruise / Incl 6 maanden BOVAG
garantie.
06-2015 € 8.945,- ex btw

$ITȩISȩSLECHTSȩEENȩKLEINȩDEELȩUITȩONZEȩVOORRAADȩ#AȩȩOCCASIONSȩVINDTȩUȩOP

'2/%./57%.,

$872%('5Ζ-)
/(77(/(%$7+0(1

67(*(0$1

JHVSHFLDOLVHHUGLQ3HXJHRW &LWURQ

+ROWHQZHJ/HWWHOH%DWKPHQ7HO

www.stegemanbathmen.nl

Garage Leijenaar

Bathmen

Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 Tsi 150pk
Highline DSG-automaat / Xenon / 18 Inch /
Navi / Incl 6 maand BOVAG garantie.
02-2017 € 25.445,-

Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 Tdi Highline Business Edition DSG - automaat /
Leder / Incl 6 maand BOVAG garantie.
08-2015 € 17.445,-

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

Renault Captur TCE 90 INTENS
5 drs., airco, 2017, 31.827 km.

Volkswagen Golf Variant 1.4 Tsi Highline
R-Line / 17.969km / 18 Inch / Inparkeerhulp
/ Incl 6 maand BOVAG garantie.
06-2018 € 25.945,-

€ 17.300,-

Renault CapturTCE 90 Intens
+ camera, 2017, 20.083 km.

€ 16.900,-

Volkswagen up! 1.0 move up! BlueMotion 5-deurs / Navi / airco / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
07-2015 € 8.545,-

30%#)!,)34ȩ).ȩ6%2(552ȩ%.ȩȩ/.$%2(/5$ȩ6!.ȩ#!-0%23

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

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

Renault Twingo II 1.2-16V Authentique
3 drs., 2011, 115.329 km.

€ 2.950,-

€ 3.950,-

5HQDXOW7UDÀF'&L7ZLQWXUER7D
(ex. BTW) € 26.950,L2H1 DC 2017, 46.375 km

5HQDXOW7ZLQJR,,,6&H&ROOHFWLRQ
airco, airbags, 3 drs., 2017, 19.476 km.

Voor onze complete voorraad kijk

€ 8.250,-

op: www.garageleijenaar.nl
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E BOVAG BEDRIJVEN
AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI PROLINE
2013 | 106.517 km | benzine
€ 15.400,-

FORD GALAXY 2.0-16V GHIA 7-ZITS
2006 | 175.114 km | benzine
€ 7.400,-

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

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

RENAULT CLIO ESTATE TCe 90 EXPR.
2014 | 77.000 km | benzine
€ 10.400,-

SKODA RAPID SPACEBACK 1.2 TSI
2014 | 89.153 km | benzine
€ 11.850,-

TOYOTA AYGO 1.0 VVT-i DYNAMIC
2011 | 67.918 km | benzine
€ 6.200,-

VOLVO V60 2.0 D3 5-CYL. SUMMUM
2011 | 128764 km | diesel
€ 14.350,-

Autobedrijf Stegeman
van alle markten thuis
LETTELE/BATHMEN - Ze bestaan al bijna 30 jaar en vader
en zoon hebben een bijzonder
bedrijf weten op te bouwen. Van
Autobedrijf Stegeman zou je misschien verwachten dat zij alleen
de auto centraal laten staan,
maar naast het gebruikelijke
onderhoud, de apk en eventuele
reparaties aan alle merken en
typen auto’s, biedt ondernemer
Dieuwer Stegeman nog veel meer
specialisaties.
“Het mooie weer komt er weer aan
en dat betekent dat de watersport
weer een rol gaat spelen.
Hier haken wij op in door onze
kennis te richten op trailerbare boten en losse motoren van
watervoertuigen. In principe kan
iedereen hier zijn buitenboard
motor laten controleren/onderhouden en wij kunnen hier desgewenst
ook reparaties uitvoeren”, vertelt
Dieuwer enthousiast. "Ook het
onderhoud inboard en outboard
is voor ons geen probleem. Tevens
wordt onze winkel weer gevuld met
de vele onderdelen en accessoires
voor elke watersporter. En mochten
wij bepaalde spullen niet op voorraad hebben dan hebben wij wel
een leverancier die binnen een paar
dagen kan leveren."
Sinds 2010 is Autobedrijf Stegeman
BOVAG gecertificeerd Caravan- en
Camper onderhoud bedrijf en is het
mogelijk om uw vakantieverblijf
op wielen te laten onderhouden.

De service rijkt ver van Stegeman.
Er is namelijk een gratis breng- en
haa service vanuit de stalling van
de camper of caravan binnen een
straal van 10 kilometer.
Dat Stegeman nog meer expertise
heeft blijkt uit het feit dat zij ook
franchisenemer van trekhaakcentrum zijn. “Wij kunnen trekhaken
op alle merken en typen auto’s
monteren, mits de auto hier geschikt voor is."
De service gaat nog een stapje verder: “Financiering en Verzekering
van een auto kan veel 'uitpluiswerk' betekenen en vooral bij verzekeringen, kan het belangrijk zijn
om af en toe eens te vergelijken.
Wij doen dit graag voor de klant
en kunnen geheel vrijblijvend een
offerte verzorgen met zeer scherpe
tarieven. Dit scheelt tijd en vaak
veel geld”, aldus Dieuwer.
“Met onze verschillende disciplines kunnen we de klant volledig
ontzorgen. Iedereen die beschikt
of wil beschikken over een auto,
boot of caravan heten wij van harte
welkom. Er is echter een 'maar:
wees op tijd met het maken van
een eventuele afspraak, want onze
planning loopt door en wij willen u
liever niet teleurstellen.”
Autobedrijf Stegeman/
Stegeman Watersport
Holterweg 128, Lettele.
www.stegemanbathmen.nl

2impressu Bruids- en gelegenheidskleding
(ook voor de bruidegom!)

AUTO VAN DE WEEK

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic Flow
Zeer complete uitgevoerd, o.a. achteruitrijcamera, navigatie, lane assist, adaptieve cruise control, 17 inch sportvelgen etc. Gemiddeld verbruik 1 op 26.
27.749 km., bouwjaar 01-2018 € 24.945,-

MARKELO - 2impressu heeft
met het maatwerk dat zij leveren voor zowel de bruid als de
bruidsmoeder een uniek concept in deze branche. “Persoonlijke aandacht en service staan
bij ons hoog in het vaandel”,
aldus eigenaressen Anja en Nicolette. “Wij nemen uitgebreid
de tijd tijdens een pasafspraak
die altijd in privésfeer plaatsvindt!
We hebben een ruime keus aan
bruidsjaponnen die daarnaast
altijd aangepast kunnen worden
naar je eigen wensen, zodat het
echt je eigen unieke japon wordt.
Ieder model kan in een andere
gewenste stof, kant en/of kleur
uitgevoerd worden. Ook kun je
je eigen wensen aandragen en
wij zorgen dan voor een prachtig
nieuw en eigentijds ontwerp dat
speciaal voor jou wordt gemaakt.”
Achter de prachtige winkel is het
atelier en hier wordt nog steeds
elke creatie met de grootst moge-

lijke zorg door Anja en Nicolette
zelf gemaakt.
“Ook hebben wij een uitgebreide
collectie lingerie, sieraden, schoenen en tassen die perfect passen
bij onze collecties! Ook als u
alleen een mooi sieraad, een paar
schoenen of andere accessoires
zoekt bij een bestaande outfit
bent u van harte welkom!”
Ook voor de bruidegom biedt 2impressu een compleet assortiment.
Een perfect maatpak dat altijd
uniek is door de zelfgekozen materialen tot in het kleinste detail.
“Wij kunnen op geheel eigen
wijze het maatpak perfect aanpassen op wat de bruid draagt!”
Iedere eerste zaterdag van de
maand is er ‘Open Huis’ bij
2impressu. “Kom gerust eens een
kijkje nemen, ook als u niet gelijk
wat zoekt. Bovendien zijn wij er
voor iedereen en voor ieder budget! Bezoek onze website voor de
nieuwste collectie en meer info:
www.2impressu.nl”
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Wááátt, dat kán toch niet!
Paul Roescher is dé vloerenspecialist in tegels, pvc, laminaat en parket. Uit voorraad leverbaar!
De meest luxe,
actuele designtegels.
MESSCHERPE prijzen!
Let op, alleen a.s. zaterdag
in Rijssen

Beste Koop vloeren!
s 71 ,-

29,50
Elder

p/m2

Vloertegel in fraaie cementlook. Uniek XXL formaat in
grijs, 75x75cm, gerectificeerd.
Te combineren met andere
formaten. Leverbaar in
meerdere kleuren.

75 x 75
cm

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

r

,- voo

27,50

9
Van 4

p/m2

Robuuste betonlook. Fantastische
uitstraling voor het gehele woonbereik.

Alleen voor Rijsse

7,aal 5

29,50

Norm
5,aal 4

22,

Norm

Portugese tegels
Fraaie serie in de
twenty-twenty (20x20 cm) sfeer.
Lichtgrijs: 27,50 p/m2.

50

p/m

p/m2

2

Keramiek rotsstrook
wandtegel 34x50, ook
toe te passen in natte
ruimtes.

[INGEZONDEN MEDEDELING]

RTT sponsor van Heracles Almelo: “We sluiten aan
wat betreft waarden”

20%
KORTING

Laat je inspireren
op BINNEN.nl

OP
RAAMDECORATIE
VAN HET
BINNEN LABEL*
*M.U.V.
GORDIJNSTOFFEN

In het licht van de zon lijken de dingen
altijd net iets stralender en vrolijker.
Maar binnen kan datzelfde mooie licht
ook hinderlijk zijn, bijvoorbeeld bij tv
kijken of als de zon vol op het raam
schijnt. Binnenzonwering is niet alleen
functioneel, mooie raamdecoratie frist
ook je interieur op. Het zorgt voor een
persoonlijke sfeer door een stijl te kiezen
die bij je past. Laat je nu adviseren in de
BINNEN winkel over de juiste raamdecoratie voor jouw huis.

Bedien je raamdecoratie ook
gemakkelijk elektrisch vanaf
smartphone, tablet of pc. Waar je
ook bent, wanneer je maar wilt.

horizontale
jaloezieën
BINNEN LABEL
MAATWERK

2e
paasdag

open

van 12.00-17.00

Goor/Almelo – Houthandel RTT is
sponsor geworden van Heracles Almelo. “De manier van doen en de motto’s
van Heracles sluiten aan op de manier
waarop wij ons bedrijf voeren”, aldus
Roy Reef.
Gastvrije voetbalclub en houthandel
Na een rondleiding in het stadion was
mede-eigenaar Roy Reef erg opgetogen
over de voetbalclub. “De gastvrijheid,
openheid, sportiviteit en het enthousiasme van het team spreken me aan.
Daar proberen wij als RTT ook hoog op
in te zetten. Daarnaast zijn de spelers
benaderbaar, maar ook gedisciplineerd,
met respect naar hun collega’s toe.” Ook
is Reef erg te spreken over de manier
waarop Heracles feedback van supporters
en BusinessClub-leden omzet in actie.
Zo is bij de verbouwing van het stadion
rekening gehouden met wensen van hen.
“Hierdoor hebben ze goede onderlinge
contacten met de supporters en sponsoren. Zij helpen ook met de gedragscodes
en normen in en rond het veld”, aldus
een enthousiaste Reef.
Uiteraard kon de houthandelaar het niet
laten om een blik te werpen op het interieur. “De bar in de BusinessClub is super
sfeervol. Er is veel hout in verwerkt, wat
een gezellige uitstraling geeft. Dit is iets
wat ook door onze klanten wordt gerealiseerd met ons hout; het brengt mensen
bij elkaar.”
Mooi debuut RTT in Polman Stadion
Ook Ron Sepp van Heracles is blij met de
samenwerking. “RTT zoekt net als Hera-

cles Almelo naar zichtbaarheid op verrassende plekken in de regio. Toen Roy
zich meldde om hiervoor de boarding bij
Heracles Almelo in te zetten hebben we
snel kunnen schakelen. In dezelfde week
nog, op de laatste beschikbare plekken,
hebben we RTT-uitingen op kunnen hangen, nog voor de wedstrijd tegen Fortuna
Sittard. Uiteraard hebben we Roy en
Herbert Reef uitgenodigd deze wedstrijd
bij te wonen om de sfeer en beleving live
mee te maken. Met een 6-0 resultaat is
dat nog eens een mooi debuut van RTT in
het Polman Stadion.”
Meer informatie
Houthandel RTT is specialist in de regio
op het gebied van hout voor buitentoepassingen, zoals douglas, geïmpregneerd
grenen, eiken en azobé. Bij Houthandel
RTT komt u niet alleen voor een scherpe
prijs, maar ook voor een stukje advies
en service. Hun devies is: “Doe milieubewust, wees loyaal, koop regionaal’’.
Benieuwd naar alle mogelijkheden? Kijk
op www.houthandelrtt.nl of kom langs in
Goor aan de Klavermaten 14.
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Jazeker! Roescher bewijst het weer en is
’Lager in prijs dan waar ook’
Topvloeren
Europees eiken
lamelparket
19x190cm, geborsteld
en geolied. Eenvoudig
zelf te leggen (tegen
geringe meerprijs
schakelt u onze
ervaren parketeurs in).

ten
Restan oop
uitverk
2
p/m

190 x 19 cm!

Grote keus

DIRECT UITZOEKEN
EN MEENEMEN

39,95

Geen

50
72,

p/m2

Zelf uitzoeken

Betonlook wandtegel
crème 29x86cm. Lichte
kleur tegel in XXL maat.
Fraai décor voor bijvoorbeeld wand achter
de douche.
46,-

25,Elders

p/m2

p/m2

Alles uit voorraad

29,50

Elders

Direct meenemen
38,Normaal

25,-

p/m2

Wandtegel 25x75 cm.
Voor royale uitstraling in uw
badkamer in wit mat of glans.

p/m
Fraaie cementlook vloertegel in XXL formaat, 80x80
n
gerectificeerd. In meerdere
eldoor
tore Ap
Megas
kleuren grijs.

2

Megastore Rijssen

klanten
vertellen

Boedelbakken beschikbaar

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

69,-

30 x 150 cm

en! A.s. zaterdag grote restanten-uitverkoop!

83,-

32,50

Elders

Keramische vloertegel in naturel
houtmotief, 30x150cm.
Winkelen bij Roescher
is een dagje uit!

85% van de klanten beveelt
Paul Roescher aan!

www.paulroescher.nl

10,-

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.

Almense zangeres Marike Rispens maakt D-Day CD
tot een lokale legende. En tot
Vinces verbazing bestelden z’n
toehoorders daar Airborne bier dat
wordt geserveerd en gedronken uit
een porseleinen kopje in de vorm
van een Amerikaanse helm.
Vincent J. Speranza & Helen Patton
werden op de cd begeleid begeleid
door de ‘Band of Brothers-Music
from WWII, een orkest o.l.v. trompettist Jerry Steyger, dat zich qua
kleding en repertoire heeft gespecialiseerd in de muziek van tijdens
de tweede wereldoorlog.
Ze traden ze al 10 jaar achter elkaar op het officiële bevrijdingsevewoning van Adolf Hitler in BerchALMEN - Aan de vooravond van
nement in Wageningen;
tesgaden.
de 75ste herdenking van D-Day
Vincent J. Speranza & Band of
Op het repertoire staan nummers
en tevens de bevrijding van EuBrothers-Music from WWII ontropa heeft de Almense zangeres uit de tweede wereldoorlog en zal
moetten elkaar voor het eerst in
hij ook z’n gevallen strijdmakkers
Marike Rispens samen met de
juni 2017 in Saint Mère Eglise
toezingen in ‘Vince’s Lullaby’.
Amerikaanse oorlogsveteraan
tijdens een feestje ter ere van maj.
Vince Speranza bleek ook tot z’n
(en tevens begenadigd zanger)
Gen. A. Poppas bevelhebber van de
Vincent J. Speranza en de klein- stomme verbazing een legende
101ste Airborne Divisie.
te zijn in Bastogne. Tijdens het
dochter van Generaal George S.
Muziek verbroedert en verbindt en
beleg in 1944 bezocht hij een
Patton een CD opgenomen t.b.v.
al snel stond Vincent mee te zingen
gewonde krijgsmakker in de kerk
de 75ste herdenking van D-day.
en was er een klik. Dezelfde klik
dat als hospitaal diende. Behalve
De CD zal tijdens een officiële
was er weer in 2018 toen ze elkaar
dat zijn maat gewond was, had
plechtigheid op 5 juni worden
weer ontmoetten en optraden
hij ook dorst en werd Vince er op
uitgereikt aan de bevelhebbende
uit gestuurd om iets te drinken te tijdens banketten en ceremonies
generaal van de 101ste Airborne
Divisie in Carentan. De 101ste nam regelen. Bastogne lag zwaar onder t.b.v. 74ste herdenking van D-Day.
vuur. Speranza wist zich toegang te Daar werd het idee geboren om
deel aan de invasie, Slag om Arnverschaffen tot een café dat welis- iets bijzonders te gaan doen voor
hem, Ardennen Offensief, bevrijding van concentratiekamp Dachau. waar in puin lag, maar waar de tap de 75ste herdenking. Tijdens de
Speranza diende in het parachutis- nog werkte. Hij tapte z’n helm vol tournee in 2018 leerden ze ook van
bier en wist met gevaar voor eigen Vincents wens voor een Monument
ten infanterie regiment (PIR) van
de befaamde 101ste Airborne Divi- leven de kerk weer te bereiken om voor z’n gevallen strijdmakkers
z’n maten van drinken te voorzien. tijdens de Slag om de Ardennen in
sie (501 H company) en kwam in
1944.
Toen hij 65 jaar later terugkeerde
actie tijdens het Ardennen OffenZo gaat de opbrengst van de CD
naar Bastogne en het incident bij
sief (Battle Of The Bulge). Verder
nam hij deel aan de bevrijding van toeval ter sprake bracht, werden z’n naar het monument van de 501ste
toehoorders ijzig stil. Zijn bieractie PIR van de 101ste Airborne Divisie
concentratiekamp Dachau en de
in Bastogne.
in z’n helm was daar uitgegroeid
inname van het adelaarsnest, de

Geen Bach zonder Luther
Lezing door Govert Jan Bach
BATHMEN - Govert
Jan Bach, verre familie van, psycholoog, programma
maker van ‘Geen
dag zonder Bach’
bij de Concertzender en schrijver,
leert ons hoe
Luther zijn ideeën,
het ‘merk Luther’,
in razend tempo
wist te verspreiden, in nauwe samenwerking
met onder meer theologen en
componisten.
Luther ging daarbij verrassend modern te werk en had al doende een
grote invloed op de ontwikkeling

van de kerkmuziek.
De Nederlandse
muziekliefhebber
kent Luther dan
ook beter dan hij
zelf beseft, want de
Bach die wij in het
Weihnachtsoratorium bewonderen, is
zeer door Luther gekleurd. Een verhaal
over twee grensverleggers, net voor
Pasen, als Bachs Matthäus Passion
veelvuldig te beluisteren valt.
Cultuurhuus Braakhekke Bathmen,
woensdag 17 april 2019, aanvang
20.00 uur. Entree € 7,00 p.p. BBKKleden gratis.

Spinning en yoga voor het goede doel!
LAREN - Jongerenproject LouKA
verzorgt in samenwerking met
Fitness en Fysiotherapie Sjàhto
drie sportlessen. Deze vinden
plaats op 12 april, 10 mei en 1
juni.
De eerste activiteit is spinning op
vrijdagavond 12 april van 20.30
tot 21.30 uur bij Sjàhto. Vrijdag 10
mei is er hatha yoga van 19.30 tot
20.45 uur in de kerk in Laren en
op zaterdagochtend 1 juni stoelyoga in de kerk te Laren van 10.00
tot 11.15 uur. Deze laatste vorm
van yoga is zeer laagdrempelig en
geschikt voor iedereen, van jong
tot oud!
De kosten per activiteit zijn €
10,00 en iedereen kan zich opge-

ven!
De volledige opbrengst gaat naar
LouKA, het jongerenproject waarvoor een aantal meiden uit Laren
en omgeving vrijwilligerswerk gaat
doen in Sri Lanka aankomende
zomer.
Bij alle drie de activiteiten is er
mogelijkheid om gezellig na te praten onder het genot van een kopje
koffie of thee.
Wilt u meedoen, geef u dan op via:
loukainactie.pr@gmail.com
Wilt u meer over dit project weten,
volg de meiden dan via: facebook.
com/LouKAInactie
Instagram: @loukainactie
Of neem een kijkje op: https://
loukainactie.webnode.nl

WIJ ZIJN DE BESTE
EN GOEDKOOPSTE
VAN NEDERLAND

ACTIE!

BIJ AFNAME VAN 50 STUKS VAN 1 ARTIKEL 10% KORTING
BIJ AFNAME VAN 100 STUKS OF MEER VAN 1 ARTIKEL 20% KORTING
Actie geldig t/m 26 april 2019.

GROOTSTE AANBOD VAN NEDERLAND LAAGSTE PRIJSGARANTIE HET BESTE ADVIES KLANTGERICHTE SERVICE ALTIJD HOUT OP VOORRAAD
HOEKLIJST € 1,-

HOEKLAT IN BOL GRENEN € 1,-

HOEKLIJST € 1,-

KOPLATTEN € 1,-

16X16 / 28X28 270 CM LENGTE

DIVERSE SOORTEN RONDHOUT

HOEKLIJST HOL € 1,16X28 MM
270 CM LENGTE

RONDHOUT,
KOPLATTEN,
TIMMERHOUT,
LIJSTWERK, PLINTEN
BALKHOUT
NACHTKASTJE

€ 25,-

BLOKHUTTEN
IN ALLE
MATEN
VERKRIJGBAAR

12X12//14X14/20X20 MM
270 CM LENGTE

16X16/20X20/22X22 MM
LENGTE 270 CM

Ø6 + Ø9 € 0,50 PER LENGTE
Ø12 + Ø14 + Ø18 € 1,- PER LENGTE
Ø22 + Ø28 € 2,- PER LENGTE
Ø34 € 4,- PER LENGTE

PRIJZEN
PER LENGTE
VAN 270 CM

ARCHITRAAF GRENEN € 1,8X46 MM
270 CM LENGTE

GRENEN LIJST € 1,-

06-531 806 56
HOEKIG 21X33 MM
270 CM LENGTE

GRENEN HALFROND
12X28/17X35MM
LENGTE 270 CM

AANMAAKHOUTJES
€ 5,- PER ZAK

EIKEN ONDERDORPEL € 3,-

BEL MIJ VOOR
EEN PERSOONLIJK EN
VAKKUNDIG ADVIES!

90% VAN ONS
HOUTAANBOD IS
€ 1,PER LENGTE
LOSSE HOUTMATERIALEN
VERKRIJGBAAR VOOR
BOUW VAN EEN
BLOKHUT, SAUNA
OF OVERKAPPING

21X55 MM
LENGTE 270 CM

GROTE PARTIJEN
VERKRIJGBAAR
MAAR OOK
PER STUK

8X41/12X34/12X45 MM
270 CM LENGTE

GLASLAT € 0,50
IN DIVERSE MATEN

KLEDINGKAST
HOOGGLANS WIT
€ 180,B120XH199XD59

GRENEN SIERLIJST € 1,-

DIVERSE ZELFBOUW MATERIALEN VOOR
HET MAKEN VAN EEN EIGEN SAUNA

GROTE
PARTIJEN

Doggersbank 4 - 7202 CT ZUTPHEN

WWW.HOUTCENTRUMOUTLETZUTPHEN.NL

16X43 MM
LENGTE 270 CM

ABACHI BAGETLIJST € 3,13X55 MM
270 CM LENGTE

KIJK DAN SNEL OP
WWW.GOEDKOPETUINHUISJES.NL
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na een eenvoudige reparatie weer
prima bruikbaar zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer
in het systeem. Het Repair Café
kementen eventueel op te lossen.
BATHMEN - In plaats van de gewil daar verandering in brengen.
(Graag van te voren even melden
bruikelijke laatste zaterdag van
Het Repair Café is tevens bedoeld
bij het Infopunt wat u inbrengt
de even maand Repair Café, in
om dorpsbewoners op een nieuwe
Cultuurhuus Braakhekke, School- dit kan van maandag tot en met
manier met elkaar in contact te
vrijdag van 10.00 uur tot 16.00
straat 6A, dit keer een week
brengen van harte welkom dus om
uur en op zaterdag van 10.00 uur
eerder i.v.m. Koningsdag.
te ontdekken dat er heel veel kentot 13.00 uur telefoon nr. 0570
540839) Een kopje koffie is er voor nis en praktische vaardigheden in
Koffiezetter, broodrooster, stofals u even moet wachten. Ook staat het dorp aanwezig zijn.
zuiger heggenschaar, lampen ze
doen het niet meer, ze haperen en er een bus voor vrijwillige bijdrage. Noteert u de volgende Repair Café
weigeren, net als je ze nodig hebt! In Nederland gooien we nog steeds datum alvast in uw agenda:
29 mei 2019, NoaberLOOkaal, Scheontzettend veel weg. Ook dingen
De voorjaarskleding kan weer uit
perboersweg 2, Loo.
waar bijna niets mis mee is, die
de kast, misschien een naadje los
of een nieuwe rits. Ook hier kunt u
voor bij het Repair Café terecht.
De vakmensen van het Repair Café
weten bijna altijd raad, om de man:HJJRRLHQ"0RRLQLHW

Repair Café op 20 april 2019!

5HSDLU&DIp%DWKPHQ

Inschrijving 5Hoekloop geopend

COLMSCHATE – Op zondag 23
juni klinken de startschoten
in de Vijfhoek tijdens de zesde
editie van de 5Hoekloop! Het
belooft een gedenkwaardige
editie te worden, want voor het
eerst kunnen de lopers ook een
afstand van 2,5 kilometer afleggen.
Als gezellig familie-evenement
weet de 5Hoekloop altijd honderden deelnemers op de been te
brengen. Jong, oud, beginnend of
gevorderd: de 5Hoekloop is er voor

beeld de kids die de 1 km te kort
vinden, maar de 5 km nog nét te
lang. Het parcours voert de deelnemers op een grote ronde langs het
terrein van De Ulebelt. Natuurlijk
staan ook de Kidsrun (1 km), de
Homerun (5 km) en de 10 km run
weer op het programma.

Goed doel
Zoals ieder jaar lopen de deelnemers weer een bedrag voor het
goede doel bij elkaar. Het goede
doel van dit jaar is De Ulebelt. Al
vanaf de eerste 5Hoekloop wordt
De Ulebelt een weekend lang omgetoverd tot start-finishterrein. Een
samenwerking waar de organisatie
iedereen. Dat blijkt ook wel als je
erg gelukkig mee is, daarom wil
de vele enthousiaste supporters
langs het parcours ziet. Van overal men ook graag iets terugdoen voor
uit de wijk stroomt men toe om de De Ulebelt. De vaste deelnemers
hardlopers een hart onder de riem zien wellicht dat de inschrijfprijs
met één euro omhoog is gegaan.
te steken. Laat je dus toejuichen
en schrijf je in voor de 5Hoekloop. Deze één euro gaat rechtstreeks
Met dit jaar dus een grote verande- naar het goede doel. Zo hoopt men
De Ulebelt dus van een mooi bedrag
ring in het programma!
te kunnen voorzien, mede als dank
voor de jarenlange samenwerking
Nieuwe afstand
en het gebruik mogen maken van
Met trots kan men melden dat er
het terrein.
een vierde afstand toegevoegd is,
namelijk de run van 2,5 kilometer.
• Foto: Peter Lammers.
Een ideale afstand voor bijvoor-

ReumaNederland

steun en een stem in de maatschappij.
BATHMEN- LETTELE- Okkenbroek Zij maken zich samen met hen ster
- Op dit moment hebben bijna 2 voor hun belangen bij politiek en
zorg. Mede dankzij de opbrengst
miljoen Nederlanders een vorm
van de collecteweek financiert en
van reuma. ReumaNederland
initieert ReumaNederland wetengeeft hen voorlichting, advies,

Tweehonderdvijftig kilo!
Tegen onze kinderen altijd gezegd: "Niet bij de pinken in
de wei komen, daar loopt een 'bolle' bij in, die kun je nooit
vertrouwen. Op het paadje er naast mag wel.''
Het mannelijk heerschap kreeg de 'deerntjes' in het vizier en
bolderde hun kant op. Het vriendinnetje zette het schreeuwend op een lopen: "Ik ben in 't rood, ik ben in 't rood, als
de stier maar niet stoot!" Ze valt op de grond, gilt van de
pijn, de handen geschronseld, vel van de neus, broek aan
flarden, gat in de knie...., bloeden als een rund.
De dag kapot.
Maar het allerbelangrijkste bleef heel: de afrastering!

$OLHYDQGH3RWKDDU
Gezellige middag voor senioren uit Laren
LAREN - De Stichting Vrienden
van Ruempol organiseert maandelijks een gezellige middag voor
senioren uit Laren in de ontmoetingsruimte van de Vonkert in
Laren.
Op woensdag 17 april komt een

damesduo uit Boerhaar/Broekland
met zang en gedichten in het
dialect.
Er wordt gezorgd voor koffie of
thee; hiervoor wordt een kleine
vergoeding gevraagd. De middag
begint om 14.00 uur.

The Passion op groot scherm in Harfsen
HARFSEN - Op Witte Donderdag
- op 18 april –-is er gelegenheid
om in Ons Gebouw in Harfsen samen naar The Passion te kijken.
Dordrecht vormt dit jaar het decor
voor The Passion. De jaarlijkse en
veel bekeken muzikale Paasvertelling wordt live uitgezonden bij de
EO en KRO-NCRV om 20.30 uur. Met

het thema ‘Je bent niet alleen’ legt
The Passion dit jaar de nadruk op
aandacht voor elkaar. Dit sluit aan
bij de aandacht in onze samenleving voor eenzaamheid en de
talloze initiatieven om mensen bij
elkaar te brengen. Een mooie reden
om deze uitzending gezamenlijk
mee te maken.

Uitvoering zangvereniging ‘Ons Genoegen’

LAREN - Gemengde zangvereniging ‘Ons Genoegen’o.l.v. Gert
schappelijk reumaonderzoek en pa- Jansen geeft haar jaarlijkse
tiëntenactiviteiten. Dankzij uw gift uitvoering dit jaar op zaterdag
en veel trouwe collectanten heeft
13 april in het Kulturhus, Verde collecte dit jaar in Bathmen €
woldseweg 1.
3330.18 opgebracht en in Lettele/ Medewerking wordt verleend door
Okkenbroek het mooie bedrag van het ENKA mannenkoor uit Ede
€ 1410,71.

o.l.v. Maarten-Jan Dongelmans.
Beide koren worden op piano
begeleid door Stefan Potman. De
aanvangstijd zal zijn om 20.00 uur.
In de pauze is er een verloting met
prachtige prijzen.
De toegang is gratis.

Jumbo Hans Kok en Jumbo Johan Mensink verzorgen
Koningsontbijt voor 15 scholen
BATHMEN/COLMSCHATE - Maar liefst 8
scholen in Colmschate en 7 in Bathmen krijgen op vrijdagochtend 12
april het Koningsontbijt aangeboden
door Jumbo Hans Kok en Jumbo Johan
Mensink.
Voordat de kinderen aan het sportieve
gedeelte van de Koningspelen beginnen,
kunnen ze genieten van een ontbijt dat
voldoende energie geeft voor een dag
vol sport en spel. Het gevarieerde Koningsontbijt is in lijn met de richtlijnen
van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en sluit aan op het thema ‘water drinken’ van de Koningsspelen. Het
ontbijtpakket, dat onder meer bestaat
uit volkoren brood, fruitspread, appeltjes, snoeptomaatjes en melk, is dan ook
uitgebreid met gezonde ingrediënten
zoals citroen en sinaasappel voor water

met een lekker smaakje.
“Wij zijn trots dat wij de basisscholen in
de omgeving voor de zevende keer op rij
kunnen voorzien van het Koningsontbijt”, legt ondernemers Hans Kok en
Johan Mensink uit. “Als Jumbo winkels
staan wij middenin de samenleving
en willen inwoners van Colmschate en
Bathmen helpen om een gezonde keuze
te maken. Met dit ontbijtpakket hopen
we dat kinderen én hun ouders gestimuleerd worden om niet alleen tijdens
de Koningsspelen, maar het hele jaar de
dag te starten met een goed ontbijt.”
Basisscholen halen de ontbijtpakketten
op donderdag 11 april op bij Jumbo Hans
Kok en Jumbo Johan Mensink.
Inhoud van het ontbijtpakket
Alle kinderen kunnen genieten van een

lekker en gezond ontbijt. Dit is volledig
in lijn met de richtlijnen Schijf van Vijf
van het Voedingscentrum. Naast ingredienten voor lekkere variaties met water,
bevat het ontbijtpakket thee, volkoren
brood en speltwafels, halvarine, smeerkaas, appelstroop, 100% pindakaas en
fruitspread als broodbeleg, appeltjes,
snoeptomaatjes, komkommer en melk.
10 miljoen ontbijtjes
Jumbo Supermarkten sponsort het
Koningsontbijt dit jaar voor de zevende
keer op rij. In totaal nemen dit jaar bijna
1,2 miljoen leerlingen van zo’n 5.000
scholen in heel Nederland deel aan de
Koningsspelen.
De afgelopen jaren heeft Jumbo al zo’n
10 miljoen ontbijtjes verzorgd voor basisschoolkinderen.
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Bathmen
* Vr 12 apr, 20.30 uur: Volleybal in sporthal De
Uutvlog: A.B.S. Heren 1 - SV Dynamo Apeldoorn
Heren 6.
* Zo 14 apr, 20.00 uur: Pianoconcert door Eke
Simons en Tobias Borsboom ‘Quatre Mains’ in de
Dorpskerk.
* Wo 17 apr, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Harmonicaclub Ruurlo in de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Epse
* Zo 14 apr, 11.30 uur: Start van de Palmpaasoptocht bij de speeltuin aan de Korenkamp.
Exel
* Zo 14 apr, vanaf 09.00 uur: Start van de Tweede
Wandeltocht Rond Om Exel bij Brasserie De Mölle.
Laren
* Za 13 apr, 20.00 uur: Uitvoering Gemengde
zangvereniging ‘Ons Genoegen’ in het Kulturhus,
Verwoldseweg 1.

Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
tel. 653000.
Laren/Harfsen/Almen
13 en 14 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 14 apr, 10.00 uur: Palmpasen. Ds. R. van Oosten uit Warnsveld.
Okkenbroek
* Zo 14 apr,10.00 uur: Palmpasen. Kerk- en schooldienst. Ds. A. Kruithof uit Zwolle.
* Ma 15 apr, 19.00 uur: Avondgebed. Mw. Hanneke
Overduin.
* Di 16 apr, 19.00 uur: Avondgebed. Mw. Hanneke
Overduin.
* Wo 17 apr, 19.00 uur: Avondgebed. Mw. Hanneke
Overduin.
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 12 apr, 09.00 uur: Eucharistieviering. H. Brum2, alleen voor spoedeisende gevallen.
melhuis.
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
* Za 13 apr, 19.00 uur: Communieviering m.m.v.
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis Voce Magna. M. Brinkhuis.
Titus Brandsmahuis
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping * Di 16 apr, 19.00 uur: Gebedsviering. Parochiaan
voorganger.
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), Protestantse Gem. Colmschate
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, * Zo 14 apr, 10.00 uur: Palmzondag. Ds. Henk
Schuurman.
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
* Di 16 apr, 19.15 uur: Vesper.
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
* Zo 14 apr, 10.15 uur: Eredienst.
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
H. Nicolaas Schalkhaar
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groe* Zo 14 apr, 10.30 uur: Palmpasen. Eucharistie-/
nestrook 1; Fam. Willemsen, Meesterspad 3.
gezinsviering m.m.v. Youngest Voices XL. R. CorneIndien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS
lissen en M. Brinkhuis.
sportkantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek
Bathmen, TC Bathmen, Emté Mensink, Kindcentrum 'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Ganzenboomsweg 5
Kinderopvang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring
* Zo 14 apr, 10.30 uur: Eredienst.
van Dorth), 's zomers bij Zwembad De Looërmark.
*Protestantse Gem. Harfsen
13 en 14 april
* Zo 14 apr, 10.00 uur: Palmzondag. Ds. J.H.
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. SpoedWeijenberg uit Harfsen. Aansluitend Palmpasenopnummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411. tocht.
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder: Protestantse Gem. Laren
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico * Zo 14 apr, 10.00 uur: Palmzondag. Mw. P. Kramer
uit Laren.
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Protestantse Gem. Almen
Tandarts: Tandartspraktijk Bathmen, Dorpsstraat
* Zo 14 apr, 10.00 uur: Palmpasen. Ds. B. de Gaaij
12, Bathmen, tel. 0570-542224.
Fortman uit Harfsen.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Protestantse Gem. Epse
Zie ook: www.carinova.nl
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate. * Zo 14 apr, 10.00 uur: Palmzondag. Dienst in
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12, Gorssel.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw TenhemelopneDeventer, tel. 653000.
ming Joppe
Lettele/Okkenbroek
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar. * Zo 14 apr, 10.00 uur: Palmzondag. Woord- en
communieviering m.m.v. organist. Mw. G. SpekAED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
kink.
De Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
Attent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
(buiten).
AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
Riele.
Ook u kunt gratis een goed doel steunen
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
Colmschate
detectiehond? Al deze
HARFSEN - Iedereen heeft ze
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
honden zorgen ervoor dat
in huis, doppen van de fris13 en 14 april
mensen met een beperking
drankflessen en melkpakken
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
zelfstandiger door het leven
Maar weet u wel dat ze geld
Tandarts: Tandartsencentrum Deventer, Brinkgaan.
waar zijn? Misschien niet
greverweg 5, Deventer, tel. 610901.
En dat kost geld, veel geld.
voor mij, of u, maar voor
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
Alleen de basisopleiding
KNGF Geleidehonden.
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen:
kost al € 5000. Maar nu het
U kent wel de blindengeleima t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00mooie. De plastic doppen van
dehond. Maar ook de epilep16.00 uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de
het melkpak de pindakaaspot, vloeibare
siehond? Autisme geleidehond? AssistenGroteplein 18, 7451 DH Deventer.
wasmiddel, sappakken, yoghurtpakken
tiehond? Buddyhond? En de medische

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

$3..(85,1*21'(5+28'
9(5.2231,(8:(1*(%58,.7
9(5+885.2(/:$*(1
7$1.67$7,21
kunnen gerecycled worden en zijn daarom
geld waard. Doppen die anders weggegooid
worden.
Daarom zijn we vanaf heden ook een
inzamelpunt voor deze doppen. Schone
dopjes mag u inleveren in de bak in de hal
van Ons Gebouw. Landelijk is er op deze
manier in 2018 voor ongeveer €40.000
opgehaald.
Dus, doet u mee??
Voor vragen mag u mailen naar actiekerkHarfsen@gmail.com of bellen met Diana
0575 494116.
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Schipbeeksurvivalrun weer groot succes
Handbal ABS C1 kampioen!

BATHMEN - In de allerlaatste laatste wedstrijd van het
seizoen kon ABS C1 zaterdag
6 april 2019, onder leiding
van Hans Beverdam, Hilde in
’t Hof en Britt Minken, alleen
bij winst het kampioenschap
definitief binnenhalen.
In een overvolle Uutvlog, met
ouders, broertjes, zusjes, opa’s en

oma’s, werd tegenstander Lettele
C1 met ruime cijfers verslagen
(23-11). Het kampioenschap was
hiermee een feit. Dit is dan ook
zaterdag feestelijk gevierd met
onder andere een rondrit op de
platte wagen door het dorp en
een gezamenlijk etentje (met
dank aan de sponsor - Showtuin
Heeten).

ABS-hardloopgroep
voor beginners gestart

BATHMEN - Op vrijdagavond
5 april verzamelden zich 15
lopers voor een beginnerscursus
hardlopen bij ABS trimmen.
Doordat iedereen zich met een
enthousiast humeur meldde,
was de sfeer in de groep meteen goed! En plezier en gezelligheid staan voorop.
Voordat er werd gelopen moesten
de deelnemers nog even koukleumen. Het was toch eigenlijk wel
fris zo op de eerste avond.
De nodige administratie moest
worden afgerond en de trainers
hebben zich voorgesteld. Na het
maken van een groepsfoto kon
de eerste training dan eindelijk
van start gaan. Het beloofde een

rustige eerste training te worden
met wat spierkracht- en techniekoefeningen.
Je kunt je nog aansluiten bij de
hardloopcursus. De trainingen zijn
op de maandag- en vrijdagavond
van 19.30-20.30 uur. De trainers
besteden veel aandacht aan loopscholing, blessurepreventie en het
opbouwen van een goede conditie. De kosten bedragen € 50,00.
Wie daarna direct lid blijft van
ABS Trimmen betaalt de eerste
twee maanden geen contributie.
Ben je al lid van ABS Trimmen
en wil je na een blessure weer
opstarten, dan betaal je maar
€ 35,00. De trainingen starten
vanaf manege ’t Ruiterkamp,
Koekendijk 20.

Tweede Wandeltocht Rond Om Exel
EXEL - Zondag 14 april wordt de
tweede wandeltocht rondom Exel
gehouden. De routes zijn hier en
daar aangepast en vernieuwd.
Gewandeld kan worden op de afstanden 6, 10, 15 en 25 kilometer.
Vanaf 09.00 uur is het startbureau
bij Brasserie De Mölle open; voor de

25 km tot 10.00 uur en de andere
afstanden tot 12.00 uur. Er is een
pauzepunt onderweg voor de langste drie afstanden.
Inschrijfgeld is 3 euro en voor
leden kwbn 2,50 euro.
Kinderen tot en met de basisschool
mogen gratis wandelen.

Paasvuur in Epse

aangestoken.
De fakkeloptocht start om 19.45
uur bij SV Epse. Iedereen is van
harte welkom om mee te lopen.
Fakkels worden uitgedeeld door de
Speeltuinvereniging Epse en zijn
voor leden gratis, niet-leden betalen twee euro voor een fakkel.
Meer info:
www.speeltuinverenigingepse.nl

EPSE - De Speeltuinvereniging
Epse houdt op eerste paasdag,
zondag 21 april, het traditionele
paasvuur in Epse. Het paasvuur
is aan de Hassinklaan en begint
om 19.45 uur met een fakkeloptocht voor de kinderen. Om
20.00 uur wordt het paasvuur

BATHMEN - Ruim 1400 deelnemers uit Nederland, maar ook
zelfs al uit Zweden, Zwitserland,
België en Duitsland hebben afgelopen zondag de weg gevonden
naar Bathmen dat weer eens
groots uitpakte met de organisatie van de 27e Schipbeeksurvivalrun. Bijna iedere inwoner
in Bathmen heeft inmiddels
wel iets met deze survivalrun te
maken. Is het niet als vrijwilliger, sponsor, landeigenaar of
deelnemer, dan wel als supporter
of toeschouwer. Mede door deze
sociale daadkracht van het dorp
krijgt de vierhoofdige organisatie, bestaande uit Zeeger van
der Koppel, Marcel Katenberg,
hindernis met een schaar de rode
Liesbeth Frantz en Gerrit-Jan
Vels het weer voor elkaar om al- armband van de atleet doorknipt.
Een deelnemer mag de hindernis
les goed te organiseren.
zo vaak proberen als hij wil, maar
Ruim 250 vrijwilligers stonden zon- haalt hij hem niet dan wordt de
dag klaar om alles in goede banen rode armband ingenomen en krijgt
hij een straftijd van twee uur. Wel
te leiden en de deelnemers veilig
mag hij zijn parcours vervolgen.
door alle hindernissen te loodsen.
Op de Brink, waar de start en finish
Veiligheid staat hoog in het vaanplaatsvonden, was het een drukte
del van de organisatie en daarom
wordt het parcours met 55 hinder- van belang. Hier stond ook de
nissen de zaterdag voor de run ook zware 40 meter lange eindhindernis
gekeurd door de parcourscommissie waar de deelnemers nog even alles
op alles moesten zetten alvorens
van de Survivalbond. Al meerdere
te kunnen finishen. Na de finish
jaren krijgt Bathmen van deze
konden ze gebruik maken van de
parcourscommissie een pluim dat
heerlijke warme hottubs. Hier werd
ze een goed afgewogen en gevariveel gebruik van gemaakt. Onder
eerd parcours voor de deelnemers
maken, waarbij alle hindernissen in het genot van een verdiend pilsje
viervoud genomen kunnen worden, of ander sapje, kwamen de verhalen
los en werd de modder van de lizo ook deze editie. Dit zorgt er
chamen losgeweekt. Dit alles droeg
ook voor dat er weinig ongewenst
bij tot een gezellige sportieve sfeer.
oponthoud is voor de deelnemers.
Een mooi gebaar was dat de
Maar ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen werden toch drie organisatie samen met restaurant
Boode alle vrijwilligers een warm
deelnemers ter controle naar het
buffet aanbood als dank voor hun
ziekenhuis gebracht.
vrijwillige inzet op deze dag. De
Wat de organisatie niet in de hand organisatie weet als geen ander dat
vrijwilligers in deze tijd gekoesterd
heeft is het weer, maar voor veel
deelnemers staat Bathmen bekend moeten worden en tevens worden
bij deze maaltijd ook de verhalen
als de survivalrun van het mooie
van vrijwilligers en verbeterpunweer. Zo ook afgelopen zondag
waar het weer met een zonnetje en
lekkere temperaturen voor deelnemer en toeschouwer goed uitpakte.
Het parcours was gevarieerd en iedereen kon zijn niveau testen. Voor
de superatleten van de lange survivalrun LSR was er een parcours
van 18 km met 61 hindernissen,
waaronder vele combinatiehindernissen. Voor deze atleten is niets
te zwaar en daarom krijgen zij ook
zeer zware hindernissen voorgeschoteld of moeten ze hindernissen
op een moeilijkere manier nemen.
Zij lopen dan ook echt voor de
wedstrijd. Daarnaast zijn er nog
parkoersen voor de middellange
survivalrun MSR en de 9,5 voor
getrainde recreanten.
Voor de minder getrainden was er
de 6,5 km recreantenrun. Dit parcours is uitermate geschikt om voor
het eerst kennis te maken met een
survivalrun. Ook kunnen hier de
kinderen aan meedoen. Kinderen
mogen namelijk niet door diep water en mogen ook niet boven een
bepaalde hoogte klimmen. Maar of
je nu een superatleet of beginneling bent, iedereen krijgt een rode
armband om en alleen als je met
armband over de finish komt heb
je alle hindernissen gehaald. De
teleurstelling druipt dan ook van
de gezichten af als een post bij de

ten met elkaar gedeeld zodat de
organisatie hier haar voordeel mee
kan doen.
De uitslagen:
LSR 18 km.
Winnaar mannen: Kerst Wind uit
Oosterzee in 2.09 uur.
Winnares vrouwen: Florence van
Helten uit Trichet in 2.57 uur.
MSR 12 km.
Mannen: Thom van Capellen uit
Zwolle in 1.24 uur.
Vrouwen: Lenneke van der Heiden
uit Leeuwarden in 2.10 uur.
Koppel 9,5 km.
Ruben en Floris Dinkelman.
Zoals gebruikelijk speelt het Bathmense kampioenschap zich af op
de 9,5 km, waarbij gezegd moet
worden dat enkele lokale coryfeeën
niet meededen, omdat ze hielpen
met de organisatie. Snelste Battummers waren Jeroen en dochter
Chantal van der Loos.
Voor de andere uitslagen wordt u
verwezen naar de site van de
Survivalbond of
www.schipbeeksurvivalrun.nl
Ook kunt u hier foto’s van de run
bekijken, maar ongetwijfeld zullen
de nodige filmpjes op YouTube
gezet worden.
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