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Jubileumzwemseizoen gaat van start

Zwembad De Looërmark opent
zondag 21 april 2019
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De zwemlessen voor diploma A, B,
en C beginnen op maandag 6 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 op maandag 3 juni 2019. Zeemeerminzwemmen wordt bij voldoende deelname
georganiseerd in de maand juni en/
of juli.
De jaarlijkse zwem4daagse is dit
jaar van maandag 1 juli tot en met
vrijdag 5 juli.
LOO-BATHMEN - Op Eerste
Paasdag, zondag 21 april, gaat
het zwembad open. Vanaf 14.00
uur is iedereen welkom op de
jubileumreceptie. De eerste plons

is om ongeveer 14.30 uur.
Het is ieder jaar weer een verrassing wie de eer heeft om als eerste
het water in te springen. Dit jaar
gaat men terug in de tijd en wordt

Paasvuur Dortherhoek is op hoogte
BATHMEN - Buurvereniging
Dortherhook heeft ook dit
jaar weer een paasvuur, op de
vanouds bekende locatie hoek
Gorsselseweg/Oxersteeg.

ingang van het terrein voor twee
euro per stuk. Net als in voorgaande edities wordt de fakkeloptocht
gehouden op het paasvuurterrein
aan de Gorsselseweg. Gebruik van
eigen fakkels is niet toegestaan
Vanaf 9 februari is er iedere zater- in verband met de veiligheid. Ook
is er een maximumaantal van 150
dag snoeihout gebracht. Inmiddeelnemers, net als in voorgaande
dels is al het hout opgestapeld
jaren; dit is ook in verband met de
en kan er geen hout meer worden
veiligheid. Voor de allerkleinsten of
gebracht. Het terrein is dan ook
kinderen die dat leuk vinden, zijn
gesloten voor het brengen van
er ook 'glow in the dark' lichtjes,
snoeihout. Men bedankt iedereen
hiermee mogen ze de hele avond
voor de giften in de fooienpot.
De Boake zal Eerste Paasdag worden lopen.
Het publiek hoeft niet bang te zijn
ontstoken. Men begint om 20.15
om koud of nat te worden, want
uur met de fakkeloptocht voor de
bij het vuur blijft men lekker warm
kinderen, aansluitend wordt dan
en anders is er de grote verwarmde
het paasvuur ontstoken, zo rond
de klok van half negen. De fakkels feesttent. "We hebben ook dit jaar
zijn te koop vanaf 19.30 uur bij de weer een fantastisch muzikaal pro-
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het een bijzondere plons. Na deze
eerste plons is het zwemseizoen
2019 officieel geopend en kan er
weer in de openlucht gezwommen
worden.

Kijk voor meer informatie op
www.looermark.nl,
mail info@looermark.nl
of volg Zwembad De Looërmark op
Facebook.

gramma. Eerst zal de band 'Alive'
optreden en tussen de bedrijven
en om het geheel af te sluiten zal
de bekende buurt DJ Kevin van de
Bonke van de partij zijn", aldus

een woordvoerder van de buurtvereniging.
Kijk voor meer informatie op
www.dortherhoek.nl, kijk dan in
het menu paasvuur.

Let op!!

Gewijzigde aanlevertijden i.v.m. Pasen
Bathmen - In verband met Pasen zijn de aanlevertijden voor
de krant van woensdag 24 april
2019 (de woensdag na Pasen)
gewijzigd.
Daar de opmaak van deze krant
al plaatsvindt op Goede Vrijdag
19 april, dienen redactionele
artikelen voor de krant van 24
april uiterlijk morgen, donderdag
18 april, voor 20.00 uur naar de

redactie gemaild te worden:
redactie@bathmensekrant.nl
Advertenties voor de krant van
woensdag 24 april 2019 (de
woensdag na Pasen) kunnen
aangeleverd worden tot vrijdag 19
april (Goede Vrijdag) 10.00 uur.
U kunt ons vrijdag 19 april telefonisch bereiken op 0570-541024.
Mailen kan naar:
advertentie@bathmensekrant.nl

Hosanna
Moo hef de eier gekokt in het
broen van de buisman en het
greun van de edgar. Het zit er
wier op. De eiernetjes met onderin
ne dikken sinaasappel, een paar
hardgekokte eier en bovenin eene
van zuukelaa, bint noar binnen
gewarkt.
In grote antallen kwammen de
kinder noar de Poasweide um
met mekaa eier te kuulen en de
oolders kekken vermakelijk touw.
Ok de haantjes met de buxustakjes
bint van het stökske en opgegeaten. Onzen leeven Heer is met
Hosanna binnen gehaald op nen
ezel. Olde gebruuken, hoolt ze in
eere. .Allemoale met de snuffert
kieken op zo’n beeldscherm, is ok
niet alles. Loat wie het tenminste
niet hoppen. Met mekaa op noar
de Poasen. Van de wekke kon
ie ze zeen euizen in hagel- en
schneebujjen. Zie stoat er weer, de
poasvuren in Loo en Dortherhook,
mar ook in de veerdere umgeving.
Op Goeie Vriedag en Zwatten
Zoaterdag wordt er de laatste hand
an gelegd. Goeie Vriedag, hoe zo
goed? Judas hef ziene zilverlingen
in ontvangst genomen, Petrus hef
de haane loaten kreien en oonzen
leeven Heer is hen egoane. Op
Poaszundag zult ze branden. De
wereld zal verlicht worden met het
veurjoar en de opstanding. Doar is
weer hoppe. Eensgezind stoat de
mensen te kieken in den kolkenden
veurglood. Een ieder met ziene
gedachten. Netuurlijk goa we met
ne boek vol eier noar de boake
um te genieten van die likkende
vlammenzee, diet zien weg zoch
noar den hemel of het zwarte gat.
Doar klinkt muziek bie de boakes.
In Jeruzalem is de wieze in eene
wekke veranderd, van Hosanna,
noar kruisigt Hem. Pilatus wast
de hande in onschuld en Barrabas is de held van het volk. Het
oole gebruuk krig de schuld van
de fijnstof. Wie moet allemoale
terugge. Het vleegverkeer wordt als
maar meer. Woer het hen geet, de
tied zal het leren, maar vuureerst,
allemoale een vrolijk Poasfeest.
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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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VACATURE

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

I

MY JOB

%HQMLMFUHDWLHI"=LWMHYROLGHHsQHQEHNLMNMLMPDUNHWLQJHQ
FRPPXQLFDWLHJUDDJYDQXLWHHQDQGHURRJSXQW"'DQ]LMQZLMRS
]RHNQDDUMRX

%HQMLMFKDXIIHXUPHWHHQ% ( ULMEHZLMVHQRS]RHNQDDUGH
YROJHQGHWUDSWUHGHLQMHFDUULqUHHQKRXMLMMHVWDOHQEOLNRSGH
ZHJ"'DQ]LMQZLMRS]RHNQDDUMRX

0DUNHWLQJHQFRPPXQLFDWLHDGYLVHXU

&KDXIIHXU

$OVPDUNHWLQJHQFRPPXQLFDWLHDGYLVHXU]LHMHRYHUDONDQVHQHQ
LGHHsQ'DJHOLMNVEHQMHEH]LJPHWGHQLHXZHRQWZLNNHOLQJHQLQ
GH]RUJHQRQGHU]RHNMHKRHMHGHRSGUDFKWJHYHUQRJEHWHURS
GHNDDUWNDQ]HWWHQ'LWGRHMHQLHWDOOHHQRSHHQSURIHVVLRQHOH
PDDURRNRULJLQHOHPDQLHU-H]LHWYHUELQGLQJHQGLHQLHPDQG
DQGHUV]LHWHQ]RUJWHUYRRUGDWMHYDQXLWGHZHUNYORHUYROGRHQGH
LQSXWHQGUDDJYODNNULMJWRPFUHDWLHYHLGHHsQWHEHGHQNHQHQXLW
WHYRHUHQ6DPHQPHWMHFROOHJD VEHQMHYHUDQWZRRUGHOLMNYRRU
KHWRSVWHOOHQHQELMVWHOOHQYDQKHWPDUNHWLQJHQFRPPXQLFDWLH
EHOHLGHQGHXLWYRHULQJKLHUYDQ9HUGHUEUHQJMHDGYLHVXLW
ULFKWLQJKHWPDQDJHPHQWHQEHVWXXU.RUWRPLQGH]HDFWLHYH
IXQFWLH]RUJMLMHUYRRUGDWGHRSGUDFKWJHYHUGHEHVWH]RUJNDQ
OHYHUHQ

9RRURQ]HRSGUDFKWJHYHU]LMQZLMRS]RHNQDDUHHQHQWKRXVLDVWH
FKDXIIHXUEDNZDJHQPHWHHQ%(ULMEHZLMV$OVEDNZDJHQFKDXI
IHXUULMMHPHWMHJURWHFRPELQDWLHQDDUYHUVFKLOOHQGHORFDWLHVLQ
1HGHUODQGRPYHUYROJHQVJRHGHUHQYDQHQQDDUGHFRDWHUWH
EUHQJHQ1DMHHHUVWHEDNNRIILHFRQWUROHHUGHJRHGHUHQYRRU
YHUWUHNHQMH]RUJWYRRUGHMXLVWHGRFXPHQWDWLHGHQNDDQ
SDSLHUHQHQERQQHQ'DDUQDULMMHQDDUGHERXZHQOHYHUMHGH
JRHGHUHQDIELMGHXLWYRHUGHURSGHZHUNSODDWV]RGDW]HGDDU
KHWSURGXFWNXQQHQLQVWDOOHUHQ+HWNDQYRRUNRPHQGDWMHRS
UXVWLJHGDJHQGRRUMHFROOHJD VJHYUDDJGZRUGWRPPHHWH
KHOSHQLQGHZHUNSODDWV,QGHZHUNSODDWVZRUGHQZHUN]DDPKH
GHQYHUULFKW]RDOVKHWXLWYRHUHQYDQZHUN]DDPKHGHQGLH
EHVWDDQXLWKHW]DJHQERUHQHQLQSDNNHQYDQVWDDOSURGXFWHQ

%HQMLMHHQEHGULMIVDGPLQLVWUDWHXUPHWHQNHOHMDUHQZHUNHUYDULQJ
HQZLOMLMMHJUDDJYHUGHURQWZLNNHOHQLQHHQLQWHUQDWLRQDOH
RUJDQLVDWLH"'DQ]LMQZLMRS]RHNQDDUMRX

%HQMLMRQ]HVZLQJHQGHYDNDQWLHNUDFKWGLHGH]H]RPHUJUDDJ
]LMQKDDUHLJHQGUDQNMHVEHWDDOWRSGHWRIVWHIHVWLYDOV"

%HGULMIVDGPLQLVWUDWHXU
$OVEHGULMIVDGPLQLVWUDWHXUEHQMHYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHW
XLWYRHUHQYDQGHILQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLH]RGDWHUHHQ
EHWURXZEDDUEHHOGRYHUGHSHULRGLHNHUHVXOWDWHQZRUGWJHJHYHQ
HQHUYROGDDQZRUGWDDQGHZHWWHOLMNHEHSDOLQJHQHQ
RQGHUQHPLQJVYRRUVFKULIWHQ-HVWHPWGDJERHNHQHQVXE
DGPLQLVWUDWLHVDIPHWKHWJURRWERHNHQMHEHJHOHLGWILQDQFLsOH
YUDDJVWXNNHQ7HYHQVEHQMHRRNYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHW
EHKHHUVHQYDQGHLQWHUQHFRQWUROHHQULVLFRPDQDJHPHQW-H
WRHWVWHQEHRRUGHHOWEDODQVSRVLWLHVHQYHU]RUJWKHW
EDODQVGRVVLHU'DDUQDDVWEHJHOHLGMHRRNLQWHUQHHQH[WHUQH
DXGLWVHQEHKHHUMHYHU]HNHULQJHQ1DDVWDOOHERYHQVWDDQGH
ZHUN]DDPKHGHQLVKHWRRNMRXZWDDNRPGHFUHGLWHXUHQDGPLQL
VWUDWLHWHYHU]RUJHQHQEHZDNHQ
9LQGMLMKHWOHXNRPWHODGHQHQORVVHQ"%HQMLMHQWKRXVLDVWHQ
ZHHWMHYDQDDQSDNNHQ"

0DJD]LMQPHGHZHUNHU

9DNDQWLHNUDFKWHQ
(LQGHOLMN+HWLV]RPHUYDNDQWLH*HHQOHV62 VHQKXLVZHUN
PHHUPDDU]RQ9DNDQWLHHQKHHOYHHOYULMHWLMG7LMGRPGRRUWH
EUHQJHQPHWYULHQGHQHQIDPLOLHRIHYHQWXHHOZDWH[WUDXXUWMHV
RPWHJDPHQ0DDURRNWLMGRPJHOGWHYHUGLHQHQ'LWNDQMHGDQ
ZHHUXLWJHYHQRSppQYDQGHWRIVWHIHVWLYDOVLQGHEXXUW9LDRQV
PDDNMHQDPHOLMNNDQVRSJUDWLVHQWUHHNDDUWMHVYRRUIHVWLYDOVGLH
GH]H]RPHU]LMQ2RNNULMJMHHHQFDGHDXERQDOVMHPHHUGDQ
XXUYLD0DWFK8ELMHHQEHGULMIZHUNW:LQZLQVLWXDWLHGXV

LOODGIETER/
CVMONTEUR
Ben jij vakkundig
& servicegericht?
Stuur of mail ons je cv.
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YRRURQ]HRSGUDFKWJHYHUV"
6WXXUMH&9PHW
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$OVPDJD]LMQPHGHZHUNHUEHQMLMYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWMXLVW
LQIR#PDWFKXQO
ODGHQHQORVVHQYDQYUDFKWZDJHQV-HKDDOWJRHGHUHQXLW
YUDFKWZDJHQVHQ]HWGH]HRSGHMXLVWHSOHNZHJLQKHWPDJD]LMQ RIEHORQVRS
'DDUQDDVW]RUJMHHUYRRUGDWGHMXLVWHSDOOHWVLQGH

YUDFKWZDJHQVLQJHODGHQZRUGHQ-H]HWGHSDOOHWVLQVSHFLDOH
NRHOWUDLOHUVDDQJH]LHQMHPHWJHNRHOGHSURGXFWHQZHUNW+HW
YHUSODDWVHQYDQGHSDOOHWVGRHMHGRRUPLGGHOYDQHHQ
HOHNWULVFKHSDOOHWZDJHQ

Installatiebedrijf

Eefting Epse B.V.
V
Lochemseweg 26 • 7214 RK Epse
T 0575 - 492 958 • info@eefting-epse.nl
www.eefting-epse.nl

BathmenseKrant | pagina 3

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
‘De Stille Week’
BATHMEN-OKKENBROEK - Vanaf morgen gaan we
in de kerken ‘De Stille Week’ in. De lijdensweek
van Pasen die eenzaamheid, verraad en verloochening ademt, maar die uitmondt in de wetenschap dat bij God het leven sterker is dan de
dood en het licht sterker dan alle duisternis.
Dát is de hoop die mensen gaande houdt, die moed
geeft in bange tijden en kracht in schijnbaar uitzichtloze situaties. In dit geloof voelden en voelen
velen zich gedragen.
Misschien dat daarom ‘The Passion’ jong en oud zo
aanspreekt. Want de dood en het lijden is van alle
tijden en van alle plaatsen. Ieder krijgt er in z’n

leven mee te maken. Afgelopen week was dit weer
schrijnend voelbaar onder ons.
In al dat lijden dat de wereld en de mens overvalt,
zoeken we de nabijheid en de steun van De Eeuwige
en van elkaar. Komende week is er daarom elke dag
een korte bijeenkomst of een viering in één van
onze kerken.
Op maandag, dinsdag en woensdag is dat om 19.00
uur in de Dorpskerk. Donderdag om 19.30 uur in
diezelfde kerk. Vrijdag om 19.30 uur in de kerk van
Okkenbroek. Zaterdag om 22.00 uur ook in Okkenbroek en zondag om 10.00 uur weer in de Dorpskerk.
U bent daarvoor allen van harte uitgenodigd!

geen toelating te doen voor het
conservatorium. Omdat ze weinig
meer te verliezen heeft, keert ze
terug naar haar geboorteland waar
BATHMEN - De komende tijd is er
ze de beroemde dirigent Mengelin Bathmen een geweldig aanbod
berg (Gijs Scholten van Aschat)
van (muziek)films; De Dirigent,
smeekt om dirigeerlessen. MengelMama Mia, here we go again, Girl
berg ziet dat helemaal niet zitten
en last but not least Bohemian
en stuurt haar door naar Berlijn,
Rhapsody! Dus Cinebat nodigt
waar ze tegen alle verwachting
alle film- en muziekliefhebbers
in als vrouw meer kans blijkt te
uit om de gelegenheid te baat
maken ...
te nemen en en masse naar het
Eerder die avond draait er voor de
filmhuis of openluchtbios in ons
jeugd (vanaf 6 jaar) de superleuke
eigen dorp te komen.
Dirigent': het waargebeurde verhaal Nederlandse familiefilm 'Superjuffie'. In deze film is juf Josje een
van Antonia Brico, die de eerste
heel gewone juf, maar als ze een
vrouwelijke dirigent ter wereld
werd die succesvol grote symfonie mysterieus beeldje ontdekt, veranorkesten dirigeerde. De film speelt dert ze plotseling in Superjuffie. Ze
in Amerika in 1926: De Nederlandse komt in actie als dieren in gevaar
24-jarige Antonia Brico (Christanne zijn. Enkele kinderen van groep 6
de Bruijn) is als kind met haar ou- ontdekken haar geheim en helpen
ders (Annet Malherbe en Raymond haar.
Een week later, vrijdagavond 26
Thiry) geëmigreerd naar Amerika.
april, de avond vóór Koningsdag,
Ze droomt ervan om dirigent te
presenteert de Oranjecommissie in
worden, maar die ambitie wordt
samenwerking met Cinebat weer
door niemand serieus genomen.
Zaterdagavond 20 april wordt er
Haar pianoleraar adviseert haar om een Film op de Brink. Dit jaar
afgetrapt met de avondfilm 'De
kun je genieten van de bruisende,
energieke, romantische, vrolijke en
ontroerende musicalfilm 'Mamma
Mia, here we go again'. Dus kom
met je familie, vrienden en of
buren naar de Brink en beleef
een muzikale avond in de gratis
toegankelijke Bathmense buitenbioscoop. Neem wel zelf een stoel,
deken en drankje mee.
Op woensdagavond 8 mei is er de
film 'Girl' in filmhuis Cinebat, met
een confronterend, ontroerend en
actueel verhaal over identiteit en
gender.
En om alvast in de agenda te noteren: als afsluiting van het Cinebat
filmseizoen kondigen we voor 18
mei 'Bohemian Rhapsody' aan, het
muzikale drama over het leven en
werk van Freddie Mercury. Cinebat
is geweldig blij dat ze deze succesvolle film binnenkort in het Bathmense filmhuis kunnen vertonen.
Kaarten reserveren kan via
www.cultuurhuusbraakhekke.nl

Cinebat filmnieuws april-mei

Data, tijden en films:
Zaterdag 20 april
- 18.15 uur Superjuffie.
- 20.30 uur De Dirigent.
Vrijdag 26 april Film op de Brink
(gratis).
- 21.20 uur Mama Mia! Here we go
again!
Woensdag 8 mei
- 20.30 uur Girl.
Zaterdag 18 mei
- 18.15 uur Monky.
- 20.30 uur Bohemian Rhapsody.
Plaats: Cultuurhuus Braakhekke.
Kosten: € 5,00.
Verdere info zie www.cinebat.nl

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

enjoyboode

www.boode.nl

!
enjoy

0570-542600

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

Swingnight Boode Bathmen
BATHMEN - Paaszaterdag 20 april
is er een Swingnight bij Boode
in Bathmen. Op de beste DanceClassics uit de 80’s, 90’s, 00’s én
hits van nu kan door jong en oud
gedanst worden van 21.30-2.00
uur.
Zowel de grote zaal, de shotjesbar,
het Grand Café en de kleine kelder
zullen geopend zijn. De Swingnight
DJ’s garanderen dat je als vanouds
de hele avond los kunt gaan op de

lekkerste muziek van toen én nu.
De DJ’s voor deze avond zijn Drivein Fortuna in de grote zaal, DJ
Con Nalez met Mc Shizzler in de
shotjesbar en DJ Mark draait in het
Grand Café.
De minimum leeftijd is 23 jaar en
de entree is 7,50 euro.
De volgende Swingnight bij Boode
in Bathmen is de jubileumeditie
15 jaar Swingnight bij Boode op
zaterdag 25 mei

Samen Eten in Bathmen
BATHMEN -Komt u ook gezellig
eten in Cultuurhuus Braakhekke op vrijdag 26 april? De
dag voor Koningsdag wordt er
heerlijk vers voor u gekookt.
Het menu is altijd weer verrassend en heerlijk. Voor 10 euro,
inclusief een drankje, kunt u

meedoen. Er wordt vanaf 17.30
uur gegeten, maar u bent vanaf
17.00 uur welkom.
U kunt zich opgeven bij Infopunt
Braakhekke, Schoolstraat 6a of
per telefoon: 0570-540839.
De kooksters hopen u te mogen
begroeten.

Özcan Akyol bij Vrouwen van Nu Espelo,
Holten en Dijkerhoek
DIJKERHOEK - De afdelingen
van de Vrouwen van Nu Espelo,
Holten en Dijkerhoek houden op
donderdag 25 april een gezamenlijke bijeenkomst.
Te gast op deze avond is schrijver
en columnist Özcan Akyol ook wel
Eus genoemd. Hij geeft een lezing
over zijn boeiende wordingsge-

schiedenis als jongste zoon in een
gastarbeidersgezin; dit doet hij aan
de hand van twee romans: Eus en
Turis.
Ook behandelt hij zijn televisiewerk
en columns in de krant.
Deze avond vindt plaats bij Het
Bonte Paard te Dijkerhoek, aanvang
20.00uur.

Ieder
einde is
ook een
begin.
Uitvaartcentrum
Vredehof
Bel (0570) 54 27 63 of
kijk op www.vredehof.nl

Vredehof.
In dienst van het leven.

Rita Bos-Bronsvoort
en Henk Stoevenbelt
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Receptie met jubileumplons,
ter ere van het 50-jarig bestaan van
Zwembad De Looërmark

Om dit te vieren en herinneringen op te halen, nodigen we u uit om aanwezig te
zijn bij onze jubileumplons, met feestelijke receptie!

Zondag 21 april, 14.00 - 16.00 uur
14.00 uur
± 14.30 uur

Ontvangst. Met een glaasje bubbels toasten we op ons mooie bad.
Jubileumplons.
Een vrolijke duik in het zwembad, wie o wie plonst er eerst?
Tot 16.00 uur Feestelijke receptie voor abonnementhouders, vrijwilligers,
(oud-) medewerkers, (oud-)bestuursleden, relaties en belangstellenden.
Voor jong en oud is er wat te beleven!

Wij zien u graag op zondag 21 april
Oudendijk 6 | Loo-Bathmen | (0570) 54 15 83 | www.looermark.nl
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Geslaagd concert Orpheus
BATHMEN - Het gezamenlijke
concert van muziekvereniging
Orpheus zaterdagavond was
op alle onderdelen een succes.
De Langenberger Muzikanten
openden de avond met ‘Fest der
Blasmusik’ en hun hele optreden
bleef ook een feest. Luchtig aan
elkaar gepraat door Ruud Bunen
werd een aantal sfeervolle nummers als Sonnenaufgang, waar
je de vogeltjes in de vroegte,
hoorde kwetteren. Met ‘Böhmisch
klingt es am Schönsten’ werd
hun deel afgesloten. In dit jubileumjaar zal de kapel nog vaak
van zich laten horen.

op weg om mee te gaan spelen in
het jeugdorkest, dat hierna optrad.
Matthijs, Sil, Jochem, Mera, Isabel,
Petra, Anne, Ian, aangevuld met
senior Fokko op bas, speelden de
sterren van de hemel. Met drie
uiteenlopende nummers als het
bekende ‘Final Countdown’, een
Abba-medley en het uit drie delen
bestaande ‘Olympic Dream’ lieten
ze horen dat ze niet onderdoen
voor het fanfareorkest. Een heel
ander intermezzo was door Tim,
Ward en Adne. Jonge slagwerkers
die hopelijk het fanfareorkest op
termijn kunnen gaan versterken.
Zij leren vanaf het begin om allerlei
slagwerkinstrumenten te bespelen.
Dat Orpheus ook over jonge aanwas Slagwerk lijkt altijd zo gemakkelijk, je tikt maar een beetje mee
beschikt, dat weet het publiek in
de bijna volle zaal van Cultuurhuus met de muziek. Maar elk ritme
Braakhekke inmiddels. Het muziek- kunnen spelen, zo dat het ook
samen goed klinkt, dat is nog een
project op de basisscholen werpt
hele prestatie. En dat heeft dit
zijn vruchten af.
slagwerkensemble prima gedaan.
Eerst wist de blazersklas, bestaande uit Jurre (saxofoon), Julius
(hoorn), Luca (trombone) en Chun Na de pauze heeft het fanfareorkest
het publiek meegenomen langs een
en Jip (beiden trompet), met een
veelzijdig repertoire. Als opening
viertal nummers de zaal enthouwas gekozen voor ‘Appelachian
siast te krijgen. Zij zijn al aardig

Overture’, een energiek en uitbundig werk. Het werk ‘El Artiste
Saxofonico’ maakte de titel waar.
Daphne Wesseling soleerde als een
echte saxofoonartiest. Daphne
studeert klassieke saxofoon aan het
Artez conservatorium en dat was
te horen. Ladyspeaker en bugelist
Bea van den Berge maakt altijd
veel werk van de aankondigingen,
zodat mensen zich een voorstelling kunnen maken bij wat het
werk muzikaal uitbeeldt. Zo ook
bij het stuk ‘Innocent Condemned’,
dat gaat over ’De Bokkenrijders’
een groep rovers in de 18e eeuw
in Limburg. De angst onder de
bevolking, de gewelddadige aanval,
het verdelen van de buit onder de
armen en het ‘erbij lappen’ van een
onschuldige, vaak rijke burger waren duidelijk te herkennen in het
indrukwekkende muziekstuk. In de
laatste drie stukken schoof ook een
aantal jeugdleden aan, zodat het
orkest nog maar nauwelijks op het
podium paste. Met ‘Make my Day’,
een lekker up-tempo nummer, werd
deze geslaagde avond afgesloten.
Orpheus heeft laten zien een
actieve en levendige muziekvereniging te zijn, waar elke muzikant
volledig tot zijn recht kan komen.

Hete vuren
In elke buurtschap zag je vroeger paasvuren branden.
Houtsingels werden in de winter afgezet voor kachelhout,
de schoorsteen moest roken. Takken werden aan een hoop
gesleept en op Eerste Paasdag aan gestoken met een bos
stro. De buurt bijeen, kinderen maakten elkaar zwart met
houtskool.
Voor deze traditie moet je nu vergunning aanvragen, dat
komt in de krant en dan komt er veel volk op af. Heb je die
vergunning niet? Dan kom je voor 'hete vuren' te staan. Ons
snoeihout was een keer een beste bult geworden. Met één
houtje werd het kleiner.
Ik vroeg aan Jan:"Hoeveel bezoekers waren er?''
Zijn antwoord: ''Ik heb niemand gezien!''

$OLHYDQGH3RWKDDU

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.

Informatieavond over zonnepanelen van Noaber-Energie
BATHMEN - Dinsdag 23 april vanaf 20.00 uur
verzorgt Noaber-Energie een informatieavond in
Cultuurhuus Braakhekke. Tijdens de informatieavond zullen de aanwezigen worden geïnformeerd over de zonnepanelen die zullen worden
gelegd op het dak van de schuur van melkveehouderij Roeterdink.
Op de zuidzijde van deze schuur zullen ruim 300
zonnepanelen worden gelegd. De melkveehouderij
is gelegen aan de Arkelsteijnweg 2 te Bathmen. Het
zonnepanelenproject van Noaber-Energie heeft dan
ook de toepasselijke naam Arkelsteijn gekregen.
Het betreft historische grond. In 1361 bouwde bisschop Jan van Arkel hier het kasteel Arkelsteijn.
Het kasteel werd in de Tachtigjarige Oorlog gesloopt

maar de contouren zijn nog zichtbaar in het landschap.
Ook de familie Roeterdink heeft een lange relatie met het gebied. De panelen die zullen worden
gelegd zijn van de laatste technologische generatie
en produceren niet alleen ca. 305 KwH per stuk per
jaar, maar ook een mooi rendement van ruim 7%. De
eerste kopers hebben zich inmiddels aangemeld.
Hebt u belangstelling en wilt u naar de informatieavond? Wilt u zich dan even aanmelden via
noaberenergie@gmail.com?
Hebt u wel belangstelling, maar bent u 23 april niet
in de gelegenheid om te komen? Stuur dan ook even
een mail. Noaber-Energie neemt dan contact met u
op om een afspraak te maken om u op een ander
moment te informeren.

Jongedierenfeest bij de Ulebelt
COLMSCHATE - De lente is volop
losgebarsten, tijd voor jonge
dieren en een feest! Op maandag
22 april (tweede Paasdag) viert
de Ulebelt het Jongedierenfeest.
Het thema is ‘Terug in de tijd’.
Naast het knuffelen van de lammetjes en de kuikentjes zijn er
activiteiten voor jong en oud.
De Paashaas loopt rond met

paaseitjes, er zijn oud-Hollandse
spelen en je kunt uiteraard weer
reuzenbellen blazen. Een grote
bloemenklok vertelt meer over de
tijd aflezen aan bloemen. Tijdens
het Jongedierenfeest zal men de
schapen scheren. Voor kinderen
is er een sporenspeurtocht. De
natuurorganisaties uit de gemeente
zijn vertegenwoordigd, net als de

enthousiaste groep spinners van
de Ulebelt. Uiteraard is het terras
van de Kikkerkeet open en in de
speeltuinen kan lekker gemodderd
worden. De vertrouwde tweedehands Hen zit weer op haar nest
met grabbelpakjes. Je kunt zelf
een broodje bakken. Het feest is
van 12.00 tot 17.00 uur. Van harte
welkom!

Tour de Leny

Om haar te gedenken organiseren
Henk Jansen en Fons Smit, in
BATHMEN - Afgelopen jaar, op 4 samenwerking met de gezamenlijke Oranjecommissie Bathmen en
juni, is Leny Adelaar-Polak op
Loo, op zondag 28 april daarom
99-jarige leeftijd overleden.
nog weer een Tour de Leny. Hierbij
Leny is geboren in Bathmen, waar
wordt eerst een korte rondgang
ze ook een heel gelukkige jeugd
door het dorp gemaakt langs voor
heeft gehad. In het najaar van
1942 is Leny getrouwd met Hartog Leny belangrijke plekken, daarna
vertellen Henk en Fons over het
de Leeuw en is ze in Winterswijk
leven van Leny.
gaan wonen. Kort daarna zijn ze
Locatie: Het Verblijf, Stationsstraat
naar concentratiekamp Vught
vervoerd en een half jaar later via 12.
Datum: zondag 28 april 14.00 tot
Westerbork naar Auschwitz. Leny
ca 16.30 uur
kon als enige van haar familie terugkeren uit de Duitse kampen. Na Er zijn geen kosten aan verbonden
de oorlog heeft ze een nieuw leven maar s.v.p. wel opgave gewenst.
Dit kan via Fons (06-83384439)
opgebouwd. Een onvoorstelbare
of Henk (060-12195733) of via
krachtige vrouw.
Binnenkort, op 23 april, zou ze 100 henk@worstepinne.nl
• (Foto: Carlo ter Ellen.)
jaar zijn geworden.
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48 jaar Paul Roescher! Duizenden klanten hebben ons de afgelopen jaren tot de grootste showroom
van Nederland gemaakt. Van dat succes en enorme vertrouwen van al onze klanten blijven we groeien.
Wij blozen van die 85% klanten die ons actief aanbeveelt. Dit jubileum vieren wij 9 dagen
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7995,-

Roescher stelde samen met Duitse
topfabrikanten een unieke jubileumaanbieding samen. Compleet met 8 luxe
apparaten voor een ongelooflijk lage prijs!
Pak deze unieke kans! Ongekende luxe voor
onmogelijke prijzen!
Teken nu in voor deze jubileum-editie en
profiteer van de extra kwaliteitsboost met 20
jaar garantie op de automatische scharnieren!
Inclusief:
√ Natuurstenen werkblad
√ Giga-line onderkasten met 20% meer ruimte!
√ De luxe van direct kokend, warm en koud
water uit de 3-in-1 kraan
Blum scharnieren

Laden met softclose

met hydraulische demping
voor geruisloos comfort!

Topkwaliteit laden

Lade met glas

Ziet u deze keuken elders
goedkoper? Dan ontvangt
u het verschil direct terug!

Drie onmisbare voordelen!
1. 20% meer ruimte
2. De plintruimte goed benut
3. Ergonomische werkhoogte
eiland 170x100 cm.
kenwand 120+180 cm;

Afmetingen keu

A+AA

+

A+

+

+

Koeler A+
adv.prijs 750,-

Vaatwasser A+AA
Met Airdry droogsysteem
adv.prijs 780,-

Deze

+

+

3-in-1 kraan met boiler
90 cm schouw RVS met
kokend, koud en warm water uit 1
LED verlichting en A+
kraan! Veilig en snel, adv.prijs 1030,- label, adv.prijs 1415,-

uur is mogelijk.
samenstelling apparat
Wijziging in maten en
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.
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Reservering voor latere

+
Inductiekookplaat 80 cm,
adv.pr. 1300,-

+
Keukenmachine
adv.pr. 499,-

+

Combi-oven / magnetron
Volledig tiptoets
adv.pr. 1370,-

+

Kookworkshop
t.w.v. 70,- van
onze huiskok,
specifiek voor de
door u
uitgezochte
apparaten.

Combi-steamer Volledig tiptoets
adv.pr. 1400,-
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”Proef onze
huisgemaakte
tarte tatin
Uw bezoek wordt
door mij volledig
verzorgd, daarnaast
krijgt u deskundig
advies over kook- en
bak apparaten.”

Megastore Rijssen

Zaterdag 20 april Open Huis! Voor iedereen een leuke attentie!

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

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

•

V L O E R

•

H A A R D

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feest dagen gesloten. Koningsdag gesloten.
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Bijeenkomst over sportvoorzieningen in Bathmen
BATHMEN - De projectgroep Sportvoorzieningen
Bathmen houdt op woensdag 15 mei om 20.00
uur een bijeenkomst die in het teken staat van
de sportvoorzieningen in Bathmen. De projectgroep nodigt alle inwoners van Bathmen, jong,
oud, zowel sportend in clubverband als individueel, daarvoor uit. Ook andere belanghebbenden
zijn van harte welkom.

Soos Bathmen groep 7/8
BATHMEN - WijZ welzijn organiseert één vrijdag per maand een
soos voor tieners uit groep 7/8.
De soos is in het buitenlokaal
van de Rythmeen in Bathmen.
Onder begeleiding van een jongerenwerker worden deze kinderen
van harte uitgenodigd om een gezellige middag te hebben en leuke
contacten te leggen. Daarnaast is

er tafelvoetbal, er zijn diverse spellen, knutselspullen, een voetbal en
uiteraard een lekker muziekje en
een drankje.
De eerstvolgende keer is op vrijdag
19 april 2019 van 15.00 tot 17.00
uur.
Wilt u meer informatie dan kunt u
bellen naar jongerenwerker Annika
Nijboer, tel. 06- 32452433.

Daarna horen we, tijdens verschillende interactieve
sessies, graag wat jouw sportwensen en -behoeften zijn. Op deze manier kunnen we er samen voor
zorgen dat de sportvoorzieningen in Bathmen toekomstbestendig worden en waar mogelijk aansluiten
bij wensen en behoeften van haar (toekomstige)
gebruikers. #denkmee
Deze avond, die mede mogelijk wordt gemaakt door
WijDeventer, vindt plaats in Cultuurhuus Braakhekke. Daar verwelkomt men je graag vanaf 19.45 uur
Kom je ook? Save the date!
Tijdens deze avond word je allereerst meegenomen in met een kopje koffie/thee. De toegang is gratis en
de huidige stand van zaken t.a.v. de werkzaamheden aanmelden is niet nodig. Heb je nu al vragen? Neem
dan via e-mail contact op sportvoorzieningenbathvan de projectgroep. Ook de (toekomstige) ontwikmen@gmail.com
kelingen op sportgebied komen hierbij aan bod.

Paasvuur en fakkel-lampionoptocht Laren
LAREN - Op Eerste Paasdag
brandt het paasvuur weer in
Laren. Deze eeuwenoude traditie,
die dit jaar weer wordt voortgezet, vindt plaats aan de Lenderinkstege.
Fakkel- en lampionoptocht
De start is rond 20.30 uur vanaf CR
Witkamp, Dorpsstraat 8. Daar vertrekt de fakkel- en lampionoptocht
onder begeleiding van de Larense
muziekvereniging Apollo naar de
brandstapel aan de Lenderinkstege.
Wanneer de optocht en het vuur
op de Lenderinkstege zijn aangekomen, wordt het Larense paasvuur
aangestoken. Vooraf, vanaf 20.00
uur, zijn fakkels en lampionnen te
koop.

worden:
- vrijdag 19 april van 08.00-18.00
uur.
- zaterdag 20 april van 08.00-16.00
uur.
Er kan uitsluitend snoeihout
worden gebracht en niet dikker
dan 15 cm doorsnee. Géén stobben
Snoeihout inleveren
Op het terrein aan de Lenderinkste- (stronken). Door de toenemende
onkosten om een paasvuur te
ge kan het snoeihout aangeleverd

organiseren, vraagt men u om een
vrijwillige bijdrage als u snoeihout
komt brengen. Een collectebus
staat bij de brandstapel.
Wie beroepsmatig snoeihout af
komt leveren moet rekenen op €
20,00 stortingskosten.
Voor informatie: Teun Schutte tel.
0573-401970.
www.toeristenbelanglaren.nl

Vier dagen grote Paasshow van tuinmeubelen

Film op de Brink
BATHMEN - Ook dit jaar ‘Film op de Brink’ op 26 april als opwarmer
voor de verjaardag van onze Dancing Queen uhhhh King. Zing, lach
en dans met de Oranjecommissie mee: Mama Mia, here we go again!
‘Film op de Brink’ wordt in samenwerking met Cinebat georganiseerd.
Locatie: De Brink Bathmen, in de openlucht.
Neemt u zelf uw zitplaats, hapje en drankje mee?
Inloop van 21.00 uur, aanvang film ca. 21.30 uur.

HARFSEN - Van vrijdag 19
t/m maandag 22 april is er bij
Tuinmeubelen Stegeman Luxe
Outdoor in Harfsen weer een
hele grote Paasshow. In de
wederom vernieuwde showroom
van ongeveer 1500 m2 en ook
buiten het pand aan de Holtmark
2a in Harfsen staat weer een
grotendeels vernieuwde collectie
tuinmeubelen, parasols, terrasverwarming, buitenverlichting,
buitenkeukens en nog veel meer
voor een sfeervol buitenleven
opgesteld.
1500 m2 tuinmeubelen van grote
merken als o.a. 4Seasons, Kettler,
Borek, en Nardi (kunststof), maar

ook van prima middenklasmerken als Garden impressions, Lesli
Living, Sens-Line en Tuindeco. Niet
alle meubelen staan op de website
luxeoutdoor.nl, kom dus vooral
even kijken in de showroom tijdens
de Paasshow. U kunt deze show nog
profiteren van de vele vroegkoopkortingen.
Om uw terras nog verder te veraangenamen vindt u hier ook een
ruime collectie aan terrasschermen
(windschermen), terrasverwarming,
buitenverlichting en parasols. Ook
de geweldige uitgebreide buitenkeukenlijn Fuori van Boretti staat
in de vernieuwde showroom gepresenteerd.

Steigerhouten meubelen en buitenkussens op maat gemaakt. U kunt
bij Stegeman kiezen uit honderden
modellen als loungesets, tafels,
banken, kasten en nog veel meer.
Vier dagen Paasshow met natuurlijk
ook nog iets extra’s. Bij een aankoop vanaf € 750,- krijgt u ook dit
jaar weer een leuk cadeau en ook
onder alle bezoekers op deze dagen
worden er weer cadeaus verloot.
Openingstijden tijdens deze show
zijn: Goede Vrijdag 19 en za. 20
Apr. van 10.00 tot 17.00 uur en 1e
en 2e Paasdag van 11.00 tot 16.00
uur. U komt toch ook? Er is een
speelhoek voor de kleintjes!
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Pre Event Eerste Deventer Fiets Classic, start 09:30 uur
Groot podium

2 HANDS
e

Rondetafelgesprek
met oa.

THEO DE
ROOIJ
Meer info: z.o.z.

FIETSENMARKT

*

Fietsen vanaf € 1,00
90%
( € 1,00 ﬁetsen = max. 1 per klant )

alle soorten

*

Kortingen oplopend tot

VOORDEEL

2e hands ﬁetsen met hoge kortingen
Race, ATB, E-bikes, kinderﬁetsen, moederﬁetsen etc. etc.

RUIM AANBOD

*

2e HANDS E-BIKES
Veel korting en veel keus.

VANAF

€ 250,-

Nog enkele overjarige E-ATB met hoge kortingen

IL
R
P
A
0
2
G
A
D
R
E
T
A
Z
uur tot 17:00 uur
van 9:00

Runshoppingcentre “De Snipperling”
Essenstraat 4 in Deventer, Tel. 0570-677750
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De bijzondere avond in maart
Als ik thuis voor de boekenkast sta, laat ik de boeken door mijn
handen gaan. Een groot boek van Rien Poortvliet, een klein boek
met kinderversjes, een bundel met dierenverhalen. Tja, welk exemplaar zal vanavond nu toch het meeste aanslaan?

Paasvuur Schalkhaar
SCHALKHAAR - In Schalkhaar zal op 21 april
het paasvuur rond 20.15 uur worden aangestoken. Dit zal gebeuren op Sportpark De Horsterhoek.

Voorafgaande zal op 20 april het Vogelschieten
plaatsvinden. Inschrijving is mogelijk om 14.30 uur
en het Vogelschieten zal beginnen om 15.00 uur.
Ook is er live muziek.
Foto: Alex Schokker.

Samen Eten in De Kuip
COLMSCHATE – Op woensdag
24 april is er Samen Eten in
De Kuip. De gerechten worden
bereid door Silvia’s Catering op
rolletjes. In april een Italiaanse
avond bij Samen Eten. Op het
menu een heerlijke lasagne. En
natuurlijk mag een heerlijk toetje ook niet ontbreken, dit keer
tiramisu.
Voor een kleine vergoeding kunt
u samen met andere buurtgenoten genieten van een heerlijke
maaltijd. Wat denkt u van een
echte Hollandse stamppot in de
wintermaanden, Indische nasi of

mosselen met frites? Ook een toetje
ontbreekt niet. Schuif gezellig aan
en kom Samen Eten in De Kuip!
Meer weten informeer dan bij beheerder Jantina via 0570-651410 of
info@de-kuip.nl.
Samen Eten begint om 17.00 uur
en het eten wordt om 17.30 uur
opgediend en kost € 8,50 per
persoon. In verband met de inkoop
van de ingrediënten, is vooraf
opgeven wel noodzakelijk. Meldt u
aan in De Kuip aan de bar of via de
vernieuwde website www.de-kuip.
nl. Samen Eten wordt mede mogelijk gemaakt door de enthousiaste
vrijwilligers van De Kuip.

Bingomiddag
in Laren
LAREN - Stichting Vrienden
van Ruempol verzorgt op donderdag 25 april een bingomiddag in het Klokhuus van het
Ruempol ’t Have 11.
U bent van harte welkom op
deze gezellige middag met leuke
prijsjes.
Aanvang 14.30 uur; de kosten
zijn € 3,50 p.p. inclusief koffie
of thee.
De volgende bingomiddag is op
23 mei.

Actiedag van tuin- en parkmachines bij Holvo in Lettele

LETTELE - Holvo Lettele houdt
op zaterdag 20 april een show
van diverse tuin- en parkmachines. Ook vindt op deze dag
het Echo One Day Sales Event
plaats. Op deze dag kunt u Echo
machines aanschaffen met een
eenmalige korting van 20 % op
de meeste modellen.
Echo, een Japans kwaliteitsmerk,
produceert al meer dan 60 jaar
tuinmachines. Door de toewijding
om enkel de beste kwaliteit te
produceren en de passie en trots
om klanten te voorzien van de

Holvo ook een ruim aanbod aan
nieuwe en gebruikte tuinmachines
van de merken Stiga, Limpar, Eliet
en Iseki. Ook hiervoor gelden deze
dag verschillende actieprijzen.
Holvo is een van de weinige
Stiga-dealers waar u het complete
productprogramma kunt bekijken.
De frontmaaiers van Stiga staan
bekend om hun degelijkheid. Ook
levert Stiga robotmaaiers, duwmaaiers, tuintractoren, bosmaaiers, kettingzagen en heggenscharen. Er is al een Stiga robotmaaier
voor € 899,00 incl. installatieallerbeste producten, wordt Echo
materiaal. Ook op het gebied van
vandaag de dag wereldwijd gewaardeerd door zowel professione- accumachines is de keuze groot.
le als particuliere gebruikers. Het Stiga heeft 4 accu ranges: 24V,
programma bestaat uit kettingza- 48V, 48V dual en 80V, elk met een
scala aan machines.
gen, bosmaaiers, heggenscharen
Kortom, kom zaterdag 20 april
bladblazers en ander tuingereed(Paaszaterdag ) naar Lettele en
schap met zowel benzine- als accumotoren. Tijdens deze actiedag laat u op de hoogte brengen van
al het nieuws op het gebied van
kunt u diverse machines zelf
uitproberen. Ook kunt u, als u dat tuin- en parkmachines. U bent
wenst, een machine thuis uitpro- van harte welkom van 9.00 tot
16.00 uur. U vindt Holvo aan de
beren. Holvo beschikt over een
Bathmenseweg 23b in Lettele. Zie
ruim assortiment demomachines.
ook: www.holvo.nl
Naast Echo machines vind u bij

Eerlijk gezegd vind ik het ingewikkeld. Het boek van Rien Poortvliet is leuk om samen met één, hooguit twee personen te bekijken,
niet met een grotere groep. Bij de kinderversjes word ik zelf een
beetje onzeker omdat ik bang ben dat de bewoners mij of het boek
dan kinderachtig vinden. De bundel met dierenverhalen dan? Dieren
is tenslotte een geliefd onderwerp. Maar nee, dit boek bevat nogal
veel verdrietige verhalen. Wat is het moeilijk kiezen, zeg.
En dan opeens heb ik een klein dun boekje te pakken. Het is
geschreven door een cursiste van ons. Ik heb het jaren niet meer ingekeken. Als ik het boekje opensla, word ik direct blij van de leuke
platen erbij. Ook de paar zinnen die ik lees, spreken mij gelijk aan.
Het gaat over een boer en twee ondeugende biggen. De tekst is op
zo'n manier geschreven dat het zowel voor jong als oud interessant
is. Ja, ik denk dat dit verhaal hen wel aan zal spreken. Zoals ik
heb gehoord, hebben meerdere bewoners tenslotte op een boerderij
gewoond. Dan zal dit verhaal vast een goede match zijn!
Als ik vervolgens met een paar bewoners boven in 't Dijkhuis aan de
tafel zit, begin ik enthousiast met voorlezen. En jawel, het verhaal
slaat aan. Vier dames op de eerste rang, één heer op de tweede
rang. Allen luisteren geconcentreerd naar het verhaal, ieder op hun
eigen manier. Nadat we allemaal de beginplaat hebben bekeken, sla
ik de eerste bladzijde om. Al na drie zinnen merk ik dat het verhaal
een andere wending neemt. Er wordt gesproken over kaarsjes,
kerstbomen, kerstversiering... Ik spiek snel even op de voorkant
van het boek en zie daar dan ook de duidelijke titel: De bijzondere
kerstavond van Witje en Rozje. Ach hemel, het is eind maart en ik
heb een kerstverhaal uitgekozen.
Als ik om mij heen kijk, heb ik gelukkig niet het idee dat de bewoners er enigszins last van hebben. Gesteund door hun stralende
ogen, lees ik met een gerust hart door. Alleen op de momenten dat
de verzorgenden langs lopen, voel ik dat ik het iets warmer krijg.
Maar ach, ook zij blijven vriendelijk lachen. De lieverds.
Halverwege het verhaal begint mijn overbuurvrouw echter onrustig
te worden. Ze heeft haar ogen dicht, haar mond staat verdrietig
en ze maakt huilende geluiden. Wat ik ook doe, ik krijg geen goed
contact met haar. Het lukt mij niet een gesprekje met haar aan
te gaan. Enkele andere bewoners proberen ook te helpen. Maar
helaas... mijn overbuurvrouw maakt steeds harder geluid. De sfeer
is ineens omgeslagen. Een beloofd kopje koffie met een koekje doet
ook geen wonderen meer.
En dan begint er ook onrust bij de andere bewoners te komen. Ze
raken geïrriteerd omdat ze het verhaal niet meer kunnen horen.
Omdat ik ook niet goed weet wat ik aan deze situatie kan veranderen, en ik me ondertussen in een spagaat voel zakken, probeer ik
wat harder voor te lezen. Op deze manier hoop ik de andere luisteraars in ieder geval weer mee te nemen in het verhaal en hoop ik
stiekem ook dat m'n overbuurvrouw er vanzelf rustiger van wordt.
Maar nee, dat zou wel heel makkelijk zijn. Het lukt niet. Integendeel. Twee van de dames worden nu zelfs boos op haar, ze willen
het verhaal horen, maar dat lukt niet meer. Ik besluit de hulp van
een verzorgende in te roepen. Misschien kan zij er achter komen
wat er met mijn overbuurvrouw aan de hand is. Misschien begrijpt
zij haar wel.
De verzorgende laat haar andere werk liggen en komt even één op
één aandacht geven aan mijn overbuurvrouw. Het blijft onrustig
aan tafel, maar gelukkig kan het verhaal tot het eind voorgelezen
worden.
Al met al, een bijzondere kerstavond in maart.
Nathalie Steffens.
(Ik doe vrijwilligerswerk bij ’t Dijkhuis, op de plek waar mensen met
dementie wonen.)

Paasbingo bij ontmoetingsplek de
Veldhoek in Harfsen
HARFSEN - Op donderdag 18 april wordt er een gezellige paasbingo gehouden bij ontmoetingsplek de Veldhoek. Om 13.45 is de
zaal geopend en staan de koffie en thee klaar.
De bingomiddag kost u € 2,50 en een kopje koffie of thee kost
€ 1,00. Voor leden kost een bingomiddag € 1,50 en is er gratis koffie
en thee. Tevens is er een verloting van diverse prijzen. Lootjes hiervoor kosten € 0,50 per stuk. De bingo om 14.00 uur. Na afloop kunt
u nog een advocaatje met slagroom nuttigen of een sapje aangeboden
door de bingocommissie. Daarbij krijgt u nog een lekker hapje.
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90 JAAR
STAYOKAY
VIER ONZE VERJAARDAG MET ONS MEE!
Ter gelegenheid van onze 90ste verjaardag
organiseren we op vrijdag 10 mei ‘De Mengtafel’. Een
happening die je niet mag missen!
Tijdens deze avond geniet je van een heerlijk welkomstdrankje,
een 3-gangendiner, muziek, entertainment en de leukste
gesprekken met mensen uit de buurt. Het wordt zeker geen
standaard diner, dus laat je verrassen.
Reserveer snel!
Een kaartje voor De Mengtafel kost slechts € 18,50. Kijk voor meer
info en om te reserveren op stayokay.com/mengtafel.

PDLOHQQDDUKRROEHNNLQN#RFZDWHUORRQO

Stayokay Gorssel
Dortherweg 34, 7216 PT Gorssel
Tel: 0573 431 615

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

MOLENS
molenfonds.nl
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Laren & Oranje: Koningsdag en 4 mei
LAREN – Om 10.00 uur opening
van Koningsdag op het terras
van ‘t Langenbaergh en plein
van Wijnand met daarbij ook
toespraak van een collegelid van
de gemeente Lochem. Apollo
speelt het Wilhelmus. Tijdens
het Wilhelmus wordt de vlag
gehesen.
Kinderspelen
Na het Wilhelmus in optocht naar
de Braninkhal. Om 10.20 uur
aankomst Braninkhal, waarna de
gezellige kinderspelen binnen en
buiten plaats vinden.
Rond 11.30 uur: de eerste prijsuitreiking, bij de tent buiten.
Fietstocht
De familiefietstocht start op het
terras van ’t Langenbaergh tussen
11.30 uur en 13.00 uur. Om 16.00
uur prijsuitreiking fietstocht op
het terras van ’t Langenbaergh.
Vrijmarkt
Vanaf 13.00 uur opbouwen
vrijmarkt in het centrum. (Huenderstraat en plein van Wijnand.)
Om13.30 uur begint de vrijmarkt.
Hèt moment in het jaar om je
huis eens goed op te ruimen en
je oude spullen te verkopen op de
vrijmarkt. Wie maak jij blij met je
oude boeken, skates of spelletjes?
Of juist zelf op zoek naar iets
bijzonders? Hele middag muziek op
het terras van ’t Langenbaergh en

het plein voor bakker Wijnand.
Om 16.00 uur eindigt de vrijmarkt.
Dit jaar binnen bij ’t Langenbaergh; live muziek van het duo
‘Een en Ander’ met mooie meezingliedjes uit de jaren ‘50/’60, dus
ook aan de senioren is gedacht.
Landelijke herdenking 4 mei en
lezing
Op 4 mei vindt de jaarlijkse landelijke herdenking plaats bij het monument naast de kerk. Tijdens dit
programma zal o.a. ook gesproken
worden door een collegelid van de
gemeente Lochem. Het programma
zal begeleid worden door Apollo en
begint om 19.40 uur. Het onderwerp dit jaar voor het landelijke
thema is: ‘In vrijheid kiezen’.
Na de landelijke herdenking is er
een mogelijkheid een kopje koffie/
thee of glas ranja te drinken in het
Kulturhus.
Lezing 4 mei
Vanaf 20.45 uur tot ongeveer 21.45
uur; locatie kerk. Jan Braakman
(oud Larenaar) geeft een lezing
over zijn boek ’Verhalen van het
slagveld’. Een lezing over Canadese soldaten die in Laren zijn
gesneuveld; korte biografietjes met
foto’s en achtergronden, eventueel
aangevuld met informatie over de
begraafplaats in Holten en wat bijzondere verhalen over jongens die
daar begraven liggen. Deze lezing
is vrij toegankelijk.

nieuw

De mooiste keuken
of badkamer begint
bij Aart van de Pol

keukens in
BATHMEN!

Showroom Bathmen
Deventerweg 6
7437 BJ Bathmen
Tel. 0570 - 544441
bathmen@aartvandepol.nl

Showroom Hengelo
Wegtersweg 5-11
7556 BP Hengelo
Tel. 074 - 2491044
hengelo@aartvandepol.nl

aart vandepol.nl
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Je kunt meer repareren dan je denkt

In 6 stappen geﬁxt
Nederlanders zijn goed in repareren: 4 van de 5 mensen knappen hun kapotte
spullen op. Toch bestaat het beeld dat het vaak goedkoper is om een nieuw
apparaat te kopen. Een aanzienlijk deel van de 100 miljoen kleine apparaten
dat jaarlijks wordt weggegooid, had nog een tweede leven kunnen krijgen. Zo
kunnen we nog meer afval en waardevolle grondstoffen besparen. Repareren is
goedkoper en makkelijker dan veel mensen denken.

1. Afstoffen en onderhouden.
Werkt je apparaat nog? Onderhoud hem
regelmatig, dan gaat het langer mee.
Maak bijvoorbeeld de achterkant van je
föhn stofvrij. Zo wordt de motor minder
heet en brandt deze minder snel door.

iemand helpen. Ook kun je bij veel
bedrijven losse onderdelen bestellen.

5. Zoek hulp

Kom je er zelf niet uit? Vraag vrienden
of bezoek een Repair Café in de buurt.
Hier staan vrijwilligers klaar om (samen
met jou) spullen te repareren. Wil
2. Repareren of toch vervangen?
je snel een professionele monteur
Repareren is meestal, maar niet áltijd,
inschakelen? Via
beter voor het milieu.
Waarom nieuw kopen?
Monteuropafstand.nl
Oude wasdrogers
Met een opknapbeurt geef je vind je monteurs die
en koelkasten die
spullen
een
tweede
leven!
zonder voorrijkosten
energie vreten kun je
een oplossing bieden. De monteur
bijvoorbeeld beter vervangen door een
kijkt via je smartphone mee naar het
energiezuinig apparaat.
probleem en soms is een reparatie aan
huis dan overbodig. Of misschien biedt
3. Check de garantie
de ﬁetsen-, schoen- of kleermaker bij
Onderzoek eerst of de leverancier nog
jou om de hoek uitkomst!
garantie geeft. De monteur van de
fabrikant werkt met originele onderdelen. Ook als de garantie is verlopen,
6. Gescheiden inleveren
is een verkoper wettelijk verplicht om je
Niet meer te redden? Lever je gesneuapparaat te repareren of vervangen als
velde apparaat in bij een inleverpunt
het stuk gaat bij normaal gebruik, binvoor elektrische apparaten. Deze
nen een redelijke levensverwachting.
vind je bij diverse winkels of in de
milieustraat. Zo kunnen veel materialen
gerecycled worden. Kapotte kleding,
4. Repareren kun je (online) leren
schoenen of ander textiel gooi je in de
Geen garantie? Probeer het zelf.
textielcontainer. Grote spullen, zoals
Online zijn veel handige instructiemeubels, breng je naar de milieustraat.
video’s te vinden en misschien wil

APPARAAT KAPOT?

ALTIJD REPAREREN

Elektronica

Stofzuiger kapot? Repair Café repareert!
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten waar je samen met

Niet echt kapot

vrijwilligers jouw spullen repareert. Op de locatie waar het Repair Café wordt

Stofzuigers staan in de top 3 van
meest aangeboden producten in het
Repair Café. Veel van de aangeboden
stofzuigers zijn niet echt kapot. Repair
Café Zaandijk krijgt bijvoorbeeld heel
veel stofzuigers binnen die niet goed zijn
onderhouden of gebruikt. Vaak is de zak
vol waardoor de machine geen zuigkracht
meer heeft.

gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties
uit te voeren. Zo krijgen jaarlijks duizenden kledingstukken, meubels, elektrische apparaten, ﬁetsen of speelgoed een nieuw leven. Een Repair Café bij jou in
de buurt vind je via repaircafe.org/bezoeken.

Snoer- en stekkerproblemen

Uit elkaar halen

“Als mensen een stofzuiger normaal
gebruiken en bijvoorbeeld aan de stekker
in plaats van aan het snoer trekken, voorkomt dat al veel problemen.” Dat is de
belangrijkste tip van Ed Maas, reparateur
van Repair Café Zaandijk. Veel mensen
rollen het snoer heel hard uit. Hierdoor
gaat het oprolmechanisme of het snoer
in de machine snel kapot, en dan ben je
verder van huis. Op zo’n moment moet
de stofzuiger namelijk uit elkaar. Repair
Café-reparateurs zien veel stofzuigers
met snoer- en stekkerproblemen. Beide
zijn makkelijk te voorkomen.

Het grootste reparatieprobleem bij
stofzuigers is dat ze heel moeilijk uit
elkaar te halen zijn. Dit komt doordat
stofzuigers grotendeels in elkaar geklikt
in plaats van geschroefd zijn. Je moet
weten waar je druk moet uitoefenen en
er breekt gemakkelijk iets af. Volgens
Harmen Meijer, Repair Café-reparateur
uit Delft, duurt “het openmaken
meestal een uur en met de reparatie
ben je zo klaar”. Gelukkig zijn er steeds
meer demontageﬁlmpjes op internet te
vinden als je op merk en modelnummer
zoekt.

Breinaald of bezemsteel
Ed Maas vraagt bezoekers om eerst
de stofzuiger schoon te maken en de
zak te vervangen. Dit lost vaak al veel
op. Als de zuigkracht toch wegblijft,
“check of de slang verstopt zit: hand
erop houden, geen lucht betekent
verstopping.” De verstopping is
meestal heel makkelijk door te prikken
met bijvoorbeeld een breinaald of een
bezemsteel.

Kledingtips waar je van opknapt
Kleine huishoudelijke
apparaten

MEESTAL REPAREREN

Ouder dan 12 jaar?
Koop een nieuwe
met label A+++

Ouder dan 12 jaar?
Koop een nieuwe
met label A+++

Vaatwassers

Tekst en foto: Stichting Repair Café

Gat in je kleding of een kapotte rits?
Trek je stoute schoenen aan en naald en
draad uit de kast. Zelf je jas, broek, trui of bh ﬁxen hoeft niet moeilijk te zijn. Op YouTube vind je genoeg video’s met uitleg.

Wasmachines

MEESTAL VERVANGEN
A++

A+

Label A+ of lager?
Koop een nieuwe
met label A+++

Label A++ of lager?
Koop een nieuwe
met label A+++

Wees lief voor je kleren. Daar doe je het
milieu én je portemonnee een plezier
mee. Was je kleren niet vaker dan nodig,
dan slijten ze minder snel. Flink geknoeid?
Behandel een vlek zo snel mogelijk met
warm water en zeep of een vlekkenstift.
Is je kleding gewoon vies? Meestal
worden kleren prima schoon op lagere
temperatuur. Sluit alle ritssluitingen voor
je gaat wassen, anders beschadig je
andere kledingstukken.

Ben je op iets uitgekeken? Ontdek
upcyclen en refashion, want oplappen
is leuk. Kijk voor meer tips op
loveyourclothes.nl.

Deze tips worden je aangeboden
door Milieu Centraal, de praktische
voorlichtingsorganisatie over
Koelkasten/vriezers

milieucentraal.nl/repareren

Drogers

duurzaamheid.
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Bathmen
* Vr 19 apr, 20.00 uur: Kaarten (klaverjassen,
kruisjassen & jokeren) en kienen in het A.B.S.Huus. (Is verplaatst van 26 april naar 19 april!)
* Wo 24 apr, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Seniorenkoor Heeten in de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Epse
* Zo 21 apr, 19.45 uur: Fakkeloptocht. Start om
19.45 bij SV Epse.
* Zo 21 apr, 20.00 uur: Paasvuur aan de Hassinklaan.

Laren/Harfsen/Almen
19, 20 en 21 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
* Do 18 apr, Witte Donderdag, 19.30 uur: Heilig
Avondmaal m.m.v. de Cantorij. Ds. Henk van Es uit
Deventer & mw. Hanneke Overduin.
* Zo 21 apr, Eerste Paasdag, 10.00 uur: Ds. Henk
van Es uit Deventer.
Okkenbroek
* Vr 19 apr, Goede Vrijdag, 19.30 uur: Meditatie. Ds.
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- N. Boonstra uit Deventer & mw. Hanneke Overduin.
* Za 20 apr, Stille Zaterdag, 22.00 uur: Heilig
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
Avondmaal. Ds. N. Boonstra uit Deventer & mw.
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
Hanneke Overduin.
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis 't Dijkhuis
* Za 20 apr, 18.30 uur: Weeksluiting. Mw. Hanneke
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping Overduin.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), * Vr 19 apr, Goede Vrijdag, 15.00 uur: Kruisweg
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, m.m.v. Voce Magna. Parochiaan voorganger.
* Vr 19 apr, Goede Vrijdag, 19.00 uur: Goede Vrijdag
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
viering m.m.v. Herenkoor. H. Brummelhuis en C.
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege Broekhoff.
* Zo 21 apr, Eerste Paasdag, 09.00 uur: Eucha't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
ristie-/gezinsviering m.m.v. Young Voices XL. H.
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
Limbeek en M. Brinkhuis.
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groenestrook 1; Fam. Willemsen, Meesterspad 3; familie * Ma 22 apr, Tweede Paasdag, 09.00 uur: Woord- en
Communieviering m.m.v. Herenkoor. Parochiaan
Van der Haar Vegerinkskamp 22.
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, ABS sport- voorganger.
kantine, sporthal De Uutvlog, Bibliotheek Bathmen, Protestantse Gem. Colmschate
* Do 18 apr, Witte Donderdag. 19.30 uur: Heilig
TC Bathmen, Jumbo Johan Mensink, Kindcentrum
Avondmaal. Ds. Trijnie Plattje.
Kinderopvang Bathmen, Villa Schoolthoff (Kring
* Vr 19 apr, Goede Vrijdag, 19.30 uur: Ds. Henk
van Dorth), 's zomers bij Zwembad De Looërmark.
Schuurman.
19, 20 en 21 april
* Za 20 apr, Stille Zaterdag, 22.00 uur: Heilig
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. SpoedAvondmaal. Ds. Trijnie Plattje en Ds. Henk Schuurnummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411. man.
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder: * Zo 21 apr, Eerste Paasdag, 10.00 uur: M.m.v.
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico gospelkoor Rejoice uit Holten. Ds. Henk Schuurman.
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Evangeliegemeente De Fontein, ActiviteitencenTandarts
19 en 20 april: Tandarts Kamphuis, Schoolstraat 7, trum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 21 apr, 10.15 uur: Eredienst.
Holten, , tel. 0548-362884.
21 en 22 april: Tandartspraktijk Goor, Hengevelder- H. Nicolaas Schalkhaar
* Do 18 apr, Witte Donderdag, 19.00 uur: Euchastraat 40, Goor, tel. 0547-275317.
ristieviering m.m.v. Brugkoor. G. Nijland en E.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Reeuwijk.
Zie ook: www.carinova.nl
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate. * Vr 19 apr, Goede Vrijdag, 15.00 uur: Kruisweg
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12, m.m.v. Youngest Voices XL. L. Gunnink-van den
Berg.
Deventer, tel. 653000.
* Vr 19 apr, 19.00 uur: Plechtigheden van Goede
Lettele/Okkenbroek
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar. Vrijdag m.m.v. Nicolaaskoor. G. Nijland en E.
Reeuwijk.
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
* Za 20 apr, Stille Zaterdag, 21.00 uur: EucharisDe Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
tieviering m.m.v. Nicolaaskoor. G. Nijland en E.
Attent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
Reeuwijk.
(buiten).
* Zo 21 apr, Eerste Paasdag, 10.30 uur: EucharistieAED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
viering m.m.v. Brugkoor en Cantorij. R. Cornelissen
Riele.
en F. de Graaf.
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
* Ma 22 apr, Tweede Paasdag, 10.30 uur: EucharisColmschate
tieviering met samenzang. J. Verweij.
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Gan19, 20 en 21 april
zenboomsweg 5
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartspraktijk De Leeuwenbrug, Leeu- * Zo 21 apr, 10.30 uur: Eredienst.
*Protestantse Gem. Harfsen
wenbrug 77, Deventer, tel. 613003.
* Do 18 apr, Witte Donderdag, 19.30 uur: Dienst
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
van Schrift en Tafel. Ds. L.M. van Prooyen Schuur24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen: ma
t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00-16.00 man en Ds. H.E. van Boggelen uit Harfsen. Aansluitend aan de dienst (20.30 uur): kijken naar The
uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de GrotePassion.
plein 18, 7451 DH Deventer.
* Vr 19 apr, Goede Vrijdag, 19.30 uur: Ds. L.M. van
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Prooyen Schuurman en Ds. H.E. van Boggelen uit
Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12, Harfsen.
* Zo 21 april, Eerste Paasdag, 09.00 uur: Paasonttel. 653000.

bijt.
* Zo 21 apr, Eerste Paasdag, 10.00 uur: Dienst. Ds.
L.M. van Prooyen Schuurman uit Harfsen.
Protestantse Gem. Laren
* Do 18 apr, Witte Donderdag, 19.30 uur: Heilig
Avondmaal. Ds. J.R. Jonk. Aansluitend aan de
dienst op groot scherm The Passion kijken.
* Vr 19 apr, Goede Vrijdag, 19.30 uur: Ds. J.R.
Jonk.
* Za 20 apr, Stille Zaterdag, 21.30 uur: Ds. J.R.
Jonk.
* Zo 21 apr, Eerste Paasdag, 10.00 uur: Gezinsdienst. M.m.v. Dirk Jan Bronsvoort. Mw. Swenne
Bijzet.
Protestantse Gem. Almen
* Do 18 apr, Witte Donderdag, 19.30 uur: Viering
Heilig Avondmaal. Ds. W. Klein uit Almen.
* Vr 19 apr, Goede Vrijdag, 19.30 uur: Ds. W. Klein
uit Almen.
* Za 20 apr, Stille Zaterdag, 21.00 uur: Paaswake.
Ds. W. Klein uit Almen.
* Zo 21 apr, Eerste Paasdag, 10.00 uur: M.m.v. de
Cantorij. Ds. W. Klein uit Almen.
Protestantse Gem. Epse
* Do 18 apr, Witte Donderdag, 19.30 uur: Heilig
Avondmaal. Ds. D. Bargerbos.
* Vr 19 apr, Goede Vrijdag, 19.30 uur: Ds. D. Bargerbos.
* Za 20 apr, Stille Zaterdag: Paaswake in Gorssel.
* Zo 21 apr, Eerste Paasdag, 10.00 uur: Ds. D.
Bargerbos.
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe
* Vr 19 apr, Goede Vrijdag, 15.00 uur: Kruisweg
m.m.v. Parochieel Koor. Dhr. W. Achtereekte.
* Za 20 apr, Stille Zaterdag, 19.00 uur: Paaswake.
Familie-/gebedsviering naar het Licht m.m.v. Parochieel Koor, en Kinderkoor. Dhr. W. Achtereekte.
* Zo 21 apr, Eerste Paasdag, 10.00 uur: Hoogmis
m.m.v. Parochieel Koor. E. Wassink, em.-priester.
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ABS Zwemmen wint Vijfkamp

ABS volleybal heren 1 (ook) kampioen

BATHMEN - Niet zo lang geleden werd ABS dames 1 al
kampioen, nu heeft ABS Heren
1 hier een vervolg aangegeven.
Afgelopen vrijdag moest ABS
Heren 1 tegen Dynamo Heren 7
(laatste in de poule) minimaal
één set binnen halen om definitief kampioen te worden.

eerde set-ups en directe punten,
leverde de setwinst op. Daarmee
stond het kampioenschap vast
en kon er, na de gebruikelijke
rondedans, met meer ontspanning
doorgespeeld worden.
Na de wedstrijd werden de heren
met gepast vervoer terug naar de
Uutvlog in Bathmen gebracht. De
luxe limousine van Erik Brilman
kwam voorrijden met een gekoeld
ABS Heren 1 begon de competikratje bier. Bij de Uutvlog werden
tie goed, gezond en aangevuld
de heren opgewacht door de
met twee nieuwe spelers. Het
andere teams (zij hadden thuishele seizoen heeft het team in
wedstrijden), waarna het kampide top-drie gestaan. Gaandeweg
oensfeest los kon barsten.
de competitie vorderde, kwamen
de blessures, waardoor met enige Heren 1 is nog op zoek naar
nieuwe spelers. Door het behalen
regelmaat in aangepaste opstelling gespeeld moest worden. Mede van het kampioenschap hoopt
door de flexibiliteit van het team Heren 1 dat nieuwe spelers zich
(aan)melden, waardoor met nog
en het invallen vanuit Heren 2,
meer vertrouwen naar de volgenwerden de punten, in de meeste
de competitie wordt uitgekeken.
gevallen, binnengehaald. Door
Een keer vrijblijvend mee trainen
aan het eind van de competitie
voor de tweede keer van de num- mag altijd.
mer 2 te winnen (EVC Blok Heren Heren 1 bedankt hun sponsoren
Wesseling Zwembaden, te Riele
2) werd de koppositie versterkt.
De eerste set tegen Dynamo afge- Olie en tassensponsor Bella Fiore.
lopen vrijdag was niet al te span- Uiteraard ook alle trouwe supporters en de invallers van Heren 2
nend. Een goede service, gevari-

ABS Volleybal team 4.1 kampioen!

BATHMEN - Team 4.1 van ABS Volleybal is vandaag kampioen
geworden. Tygo, Alyke, Bart, Isis en Thijs speelden vandaag
supergoed!
Eén wedstrijd gelijk gespeeld
familie en overige supporters. Van
en één gewonnen en daarmee
de ouders kregen ze een shirt met
dik kampioen geworden. Ze zijn
hun naam erop en de tekst "love
goed verwend door bestuur ABS,
volleybal".

Familieviering Pasen
LETTELE - Op zondag 21 april om 9.00 uur wordt er in de Heilige
Nicolaaskerk in Lettele een gezellige familieviering gehouden
om samen te vieren dat het Pasen is. Deze viering wordt voorgegaan door Pastoor Limbeek en Diaken Marc Brinkhuis.
Samen met het jeugdkoor Youngest Voices XL onder leiding van Rob
van den Berg zal men er een mooie viering van maken met na afloop
paaseitjes zoeken in de tuin. Iedereen is van harte welkom!

MARKELO - ABS Zwemmen heeft
het seizoen 2018-2019 afgesloten met een duidelijk eerste
plaats. In de afsluitende wedstrijd die door ABS zelf werd georganiseerd in het zwembad De
Vijf Heuvels in Markelo dienden
de zwemmers een voorsprong
van zes punten te verdedigen.

gebruiken.
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar oud
en heb je in ieder geval zwemdibouwen.
ploma A en lijkt het jou leuk om
weede plaats eindigde Proteus uit
kennis te maken met ABS ZwemTwello (441), derde De Spreng uit
men, dan is er de mogelijkheid om
Brummen (436), vierde BZC uit
Borculo (434) en vijfde Twenhaars- kennis te maken met ABS Zwemmen op vrijdagavond 5 juli in het
veld uit Holten (269).
zwembad De Looërmark.
ABS zwemmen zal ook in het volgende seizoen deelnemen aan deze De toegang tot het zwembad is
vijfkamp en kan hiervoor nog leden voor jou dan gratis.

Ondanks dat deze laatste wedstrijd werd gewonnen door BZC uit
Borculo, wist ABS Zwemmen de
voorsprong in het algemeen klassement zelfs uit te bouwen tot 14
punten. (455)
De vijfkamp bestaat in totaal uit
zeven wedstrijden en ABS neemt
hieraan deel met telkens andere
leden, zodat er gedurende het seizoen, zoveel mogelijk mee kunnen
doen aan de wedstrijden.
Op de foto zijn de zwemmers te
zien die de voorsprong in het
algemeen klassement wisten uit te

Diepe Hel Holterbergloop inschrijving is geopend!

HOLTEN - Door de omgeving en het uitdagende parcours is de
Diepe Hel Holterbergloop voor alle hardloopniveaus een bijzondere loop. De inschrijving van de 32e editie is gestart via de
website www.diepehelholterbergloop.nl. Inschrijven kan voor de
Sans-Online Night Run 6 km op zaterdag 26 oktober. Maar ook voor
de Hemink 10 km, VolkerWessels halve marathon, Zorgsaam 10 km
wandeltocht en Rabokidsrun op zondag 27 oktober.
De Diepe Hel Holtebergloop gaat
professionaliseren
De afgelopen jaren heeft de Diepe
Hel Holterbergloop meerdere
veranderingen doorgevoerd. ‘Ieder
jaar starten we ook al afwisselend
in Holten en Nijverdal’, vertelt
Hans Stokvis voorzitter van de
commissie. ‘Vorig jaar hebben
we zowel een Night Run als een
Wandeltocht aan ons programma
toegevoegd. Dit jaar proberen we
vooral te optimaliseren en professionaliseren’. De organisatie maakt
zich op voor een 32e editie waar-

bij de start en finish in Holten is.
‘Alle afstanden blijven gelijk aan
vorig jaar en zelfs de starttijden
worden niet gewijzigd’.
OCON Sportmedische Kliniek
en Salland Zorgverzekeringen
hoofdsponsors
De Diepe Hel Holterbergloop organisatie heeft beide hoofdsponsors
van vorig jaar voor een verlening
van twee jaar laten tekenen.
Alle partijen kijken uit naar een
bijzondere samenwerking met als
hoogtepunt het evenement en

Zin om met Kerst 2019 in Laren
mee te zingen in een Projectkoor?
LAREN - Kerst? Het is nog niet
eens Pasen! Ja, toch hebt u het
goed gelezen: men is al bezig
met het Kerstconcert.
In Laren altijd een zeer gewaardeerd evenement. Meestal verzorgd
door één van de beide orkesten
(Apollo of de LAV) en enkele
van de koren (Ons Genoegen, de
Lofstem, Deo Gratias of LaPoko).
Met daarin soms solisten en ruimte
voor samenzang.
Men wil het dit jaar eens over een

ander boeg gooien en u kunt allemaal meedoen! Nou ja, allemaal:
dan wordt het misschien wat vol.
Maar u hoeft geen lid van een koor
te zijn.
Net als een jaar of tien geleden
wordt er een Projectkoor gevormd,
dat de zang voor haar rekening
neemt. Het orkestgedeelte wordt
door Apollo ingevuld. De muzikale
leiding is in de vertrouwde handen
van Frank Sterenborg.
Nee, u kunt zich nog niet opgeven
voor het koor, maar men wil u

een symposium voor hardloop- en
sportmedische geïnteresseerden.
Wederom Night Run op zaterdag
26 oktober
Met ruim 1.000 deelnemers was de
allereerste Night Run een groot
succes. De binnenkomst op het
Henri Dunantplein in Nijverdal
was een waar spektakel. Ook dit
jaar kunnen lopers genieten van
spanning, sfeer & sport, de drie
elementen die prachtig samensmelten tijdens de tweede editie
van de Sans-online 6 km Night
Run. Dit jaar met de start en
finish in Holten, waarbij er wordt
gekozen voor een prachtig parcours rond Holten. “We hebben
dus niet gekozen voor een heenen weer parcours naar de Holterberg, maar dit is net zo mooi en
zeker net zo gezellig!”
alvast de data doorgeven waarop
geoefend zal worden en waarop het
concert plaatsvindt.
Dan kunt u die meteen in uw
agenda zetten.
Het oefenen is op drie zaterdagochtenden, namelijk 7, 14 en 21
december. Het concert is zondagavond 22 december. Precieze tijden
en plaatsen hoort u later, als u
zich heeft opgegeven. Na de zomer
(augustus/september) zal er een
oproep in de huis-aan-huis bladen
komen te staan om u aan te melden voor het projectkoor.
De organisatie verheugt zich er
al op en hoopt dat u dat ook zult
doen! Noteert u de data?
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VERSE BLOEMEN
Bij Jumbo hanteren wij de 7-dagen vaasgarantie.
Zo beloven wij je dat onze bloemen altijd 7 dagen
mooi blijven. Zijn je bloemen ondanks onze zorg
toch binnen 7 dagen verwelkt? Dan krijg je gratis
een nieuw boeket van ons.

Bij Jumbo altijd

5

2 bossen bloemen voor

00

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

