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troerd door het herdenken van hun
familielid. Frans Hendriks: "Nu het
dit jaar precies 75 jaar geleden is
dat de tragische crash plaats vond,
vonden we het opportuun dit jaar
op 4 mei nog eens bij de gebeurtenis stil te staan." Na veel geregel
met het Ministerie van Defensie en
met enthousiaste medewerking van
de RAF-afdeling BBMF (= Battle of
Britain Memorial Flights) kon het
programma voor de openbare ceremonie op 4 mei aan de Steginksweg
vastgesteld worden.
Frans: "Het voor iedereen toegankelijke programma begint om 16.15
de Tweede Wereldoorlog. Ik heb
uur met een welkomstwoord aan de
zelf mijn vliegbrevet gehaald en
aanwezigen en in de korte ceremo9 jaar privé gevlogen en kreeg de
nie daarna spelen een trompettiste
nodige contacten met de Konvan Orpheus, scouts van James
inklijke Luchtmacht en de RAF,
Lovell, majoor-vlieger bd Joop Henomdat we zo veel mogelijk infordrix, mijn kleindochter Dominique
matie wilden verzamelen over de
Hendriks en vooral het Highland
bemanningen van de neergestorte
vliegtuigen waarmee we te maken Regiment met hun Pipes and Drums
een rol. Om 16.34 uur kunnen
kregen. Als je dan daarna contact
aanwezigen bloemen leggen bij
krijgt met de familieleden van
omgekomen bemanningsleden merk het monument. Na een dankwoord
door mij moeten we zorgen om
je hoe ontzettend je speurwerk
gewaardeerd wordt omdat ze graag exact 16.52 uur klaar te staan om
de Lancaster bommenwerper drie
willen weten wat er precies gebkeer over te zien vliegen boven
eurd is. Dat geeft je echt de drive
onze hoofden. Ik heb zelf van de
om met dit werk door te gaan."
familieleden van de omgekomenen
Bij de plechtige onthulling van
ontroerende teksten toegestuurd
het monument in mei 2016 waren
gekregen waarin zij ‘the people
familieleden van de slachtoffers
uit Australië en Engeland aanwezig of Bathmen’ bedanken voor het
geweest. Zij toonden zich zeer on- eerbetoon."

Op 4 mei vliegt Lancaster bommenwerper
boven Bathmen, 'ter nagedachtenis'
search verricht naar de feiten over
deze vliegtuigcrash, ondersteund
door de Oudheidkundige Vereniging
BATHMEN - Battummer Frans
Hendriks is er al vanaf juni 2018 Bathmen en hij heeft samen met
de hierin gespecialiseerde groep
weer mee bezig. Hij heeft geregeld dat er op 4 mei een Lancas- The Planehunters Recovery Team
ter bommenwerper enkele keren heel wat opgraafwerk ter plekke
verricht. Daarbij heeft Frans, samen
een ronde zal vliegen over het
monument aan de Steginksweg, met de mannen van de Plane
dat daar in 2016 vooral door zijn Hunters onder leiding van KLU
majoor-vlieger Joop Hendrix, nogal
bemoeienis is opgericht. Het
wat wrakstukken uit de grond
monument is juist daar gekogehaald. Direct na de crash hadden
men, omdat in de nacht van 12
op 13 juni 1944 op die plek een de Duitsers zich overigens al van de
echt waardevolle restanten meester
zelfde Lancaster bommenwergemaakt.
per is neergestort na aanvallen
door Duitse nachtjagers. Daarbij Wat brengt iemand ertoe zo veel
tijd in zo’n project te steken?
kwamen vijf van de acht inzittenden om het leven. Zij zijn op Frans Hendriks: "Zeker sinds mijn
de Oude Algemene Begraafplaats diensttijd bij de Luchtmacht ben
ik eigenlijk vliegfanaat geworden
in Bathmen begraven.
en wel vooral in samenhang met
Frans Hendriks heeft heel wat reDoor Evert van de Weg.

Ook Deventer Jeugd Musical bij Moederdagconcert Molen De Leeuw
OUDE MOLEN - Een maand
geleden besteedde deze krant
al aandacht aan het komende
Moederdagconcert bij windkorenmolen De Leeuw aan de Oude
Molenweg. Een Moederdagconcert
dat in het kader van het korenfestival ’Koren op de Molen’ op
de Nationale Molendag 11 mei
van 15.00 -19.00 uur zal worden
uitgevoerd.
Naast de toen al genoemde koren

NATUURLIJK DUURZAAM BOUWEN

SPOORSTRAAT 10 - 7437 TS BATHMEN
WWW.HARDIJKBOUW.NL

Vocal Group Notes, No Romeo’s,
Möl’nzangers en de Bêkezangers
heeft ook de Deventer Jeugd Musical toegezegd een bijdrage aan het
programma te leveren. Zij zullen
in hun eigen stijl diverse prachtige
musicalliedjes spelen en zingen.
Geweldig natuurlijk dat ook de
jeugd een bijdrage levert aan dit
feestelijke Moederdagconcert.
De organisatie is er in geslaagd een
zeer gevarieerd korenfestival op te

zetten. Voor ieder wat wils. Kom
daarom met het hele gezin. Op het
molenplein aan de Oude Molenweg
3 wordt de catering verzorgd door
de Vrienden van de Molen, is er ook
een kleine markt waar diverse moederdagcadeautjes kunnen worden
gekocht en zijn er voor de kinderen
diverse attracties.
Vanaf 10.00 uur die dag is er al de
traditionele Geraniummarkt waar
een keur aan geraniums, fuchsia’s
en andere planten wordt aangeboden. Dan kunt u naast de aanschaf
van een verrassing voor moeder
ook die dag een bezoek brengen
aan de molen zelf. Gidsen zijn tot
ca 15.00 uur aanwezig om u rond
te leiden.
Kom dus op 11 mei naar Windko-

renmolen De Leeuw. De hele dag
wat te doen, speciaal in de namiddag, vanaf 15.00 uur, wordt het
echt anders dan anders. Toegang
(ook parkeren) gratis.

Dreugte
Het gung allemoal anders as
verwacht. Neet de fijnstof, maar
de dreugte gooiden roet in het etten. Van alle kanten kwammen de
verboden en geboden. Her en der
mocht’n de poasvuren neet en wa
branden. Hier en doar mochten ze
alleene ma kleine vuurtjes anstekken en op andere plaatsen alleene
maar grooten. Het poasvuurvolk
was compleet in verwarring. In Parijs waren ze ook helemoal van het
padje. Gen gelle hesjes dit keer,
maar zingende leu bie de brandende Notre Dame. De brandweer
warken zich uut de noad en Parijs
kwam tut bezinning. Het is ok wal
wat, as ie der ooit bint gewest,
weet ie wat vun onmeunig groot
gebouw of het is, doar in het harte
van Parijs. Hier is het vuur de
tweede keer binnen een joar, det
de dreugte opspölt. Gelukkig bint
de weidens nog neet zo dreuge as
ofgelopen zommer. Gelukkig steet
er nog water in de sleute. Gelukkig
hebt wie volop kunnen genieten
van het prachtige zommerweer,
met op eerste poasdag zo hier
en doar een poasveur. Gelukkig
komt er nog meer feestdagen um
een vreugdevuur an te stekken.
De poasdagen zit er op, maar het
mooie weer geet nog duur. Geniet
er van. Het kan dan wal een keer
zo weer det iedereene schreeuwt
um water, mar as het eenen dag
reagent zit e wie allemoale al te
zeiken over het rot weer. Het is
nen aparte tied van waterschaarste en te völle fijnstof. Wie leaft te
völle in oaverdoad, mar um det allemoal terugge te dreaien det völt
nog neet met. De oplössing, wie
het weet mag het zeggen, trugge
noar de natuur of blieven zeuken
noar verfijnde technische oplössingen met opwarming van de aarde
en goat zo mar duur. Ie schrikt
noe al, as ie zeet wat er allemoale
an rotzooi um oons bölleke hen
dreijt. De dreugte kan wal is het
begin weer van heel ander weer.
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Hét Café PRESENTEERT: Hét Café PRESENTEERT:
Koningsnacht

2 BROTHERS
ON ONE STAGE
WARM KOUD

AAN HUIS
v.a. € 6,75

Osnabrückstraat 20 - Deventer - 0570 626606
www.gotink.nl - info@gotink.nl

MBK Design

AAN HUIS
v.a. € 8,30

WIBBELINK

Bathmen

Bathmen

Vrijdag 26 APR 2019

Zaterdag 27 APR 2019

www.hetcafebraakhekke.nl

aanvang 15.00 uur gratis entree

www.hetcafebraakhekke.nl

Datum: Donderdag 2 mei | Tijd: 16.00 – 17.30 | Kosten: 7,50
Via het contact formulier op onze website: www.kapsalondeworp.nl
kunt u zich aanmelden, ook kunt u naar de kapsalon bellen:
0570-541336.

Haal- en brengpunt Schalkhaar e.o.:
Het Kleinvak,
Oerdijk 80, Schalkhaar
Tel. (0570) 63 19 87
Holten:

Molenstraat 8 - 7437 AH Bathmen
www.kapsalondeworp.nl
Voor hem en haar.
Volgens afspraak: tel. (0570) 541336

Tot ziens bij KAPSALON DE WORP

Rijssensestraat 229 a 7441 AE Nijverdal Woning- en meubelstoffeerderij

tel. (0548) 613030
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Rob & Jeroen

aanvang 21.00 uur gratis entree

Verkoop en reparatie
van alle merken naaimachines

verkoop & reparatie
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VLECHTCURSUS
in de meivakantie
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naaimachines
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MBK Design

HEERLIJKE MAALTIJDEN AAN HUIS

WARM of KOELVERS
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G. van Bussel
Burg. v.d. Borchstraat 47, Holten
Tel. (0548) 36 12 35

3 maanden garantie op reparatie!
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Familieberichten
Bij elke gelegenheid past een familiebericht.
Wij maken graag met u een persoonlijke advertentie
voor een afscheid, geboorte, jubileum of huwelijk.
U kunt uw familiebericht mailen naar
z advertentie@bathmensekrant.nl
De advertentie graag opgeven voor zondagmiddag
15.00 uur voor plaatsing op dinsdag/woensdag.
Wij sturen altijd een drukproef en prijsopgave retour.

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

thuis in huis aan huis
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Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek
Koningsdag
BATHMEN-OKKENBROEK - Aanstaande zaterdag
is het Koningsdag. De koning van ons land viert
dan zijn verjaardag. Wat betekent het om een
koning te hebben? Hij vertegenwoordigt ons land
als hij naar het buitenland gaat. Hij is iemand
om naar op te zien. Hij geeft om zijn onderdanen, heeft het beste met ze voor. Leeft mee als er
iets dramatisch is gebeurd of als er iets te vieren
is.
Christenen hebben vorige week koningsdag gevierd.
Op Palmpasen vierden ze de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Maar Koning Jezus is niet helemaal te
vergelijken met een wereldse koning. Zeker: Hij leeft

met ons mee in voor- en tegenspoed. Jezus heeft
het beste met ons voor. Hij vertegenwoordigt het koninkrijk van God. Alleen is Hij niet uit op macht. Hij
rijdt op een ezel, wordt gekroond met doornentakken, wordt verhoogd op een kruis in plaats van een
troon. Net als je denkt dat je het snapt, doet Jezus
net weer even anders. Christenen worden broers
en zussen genoemd van Jezus, kinderen van God.
Eigenlijk zijn we dus allemaal prinsen en prinsessen.
Met de bijbehorende taken!
Eigenlijk is het elke dag voor gelovigen koningsdag.
En op zondagen vieren we dat samen om 10.00 uur
in de kerk. Wees Wel:Kom!

Een nieuwe lente, een nieuw geluid!
De eindstreep komt in zicht!

de schenking van de Boeldagcommissie, de wijn-en-sap actie
in december en het benefietdiner in de Dorpskerk in maart
brachten samen al meer dan €
9000,00 bijeen. Een prachtig
resultaat, tot nu toe.
"Maar we zijn er nog niet. De
rekening voor de orgelrestauratie is
daarmee nog niet gedekt. Het zou
toch geweldig zijn als de komende
activiteiten nog een flinke aanvulling opleveren? Tot meer dan €
10.000,00 of misschien wel rond
€ 12.500,00? Wat vindt u? Leggen we de lat te hoog? Wij denken
van niet en gaan dus, zoals we
eerder al aankondigden, door met
onze acties. Dankzij nog eens twee
prachtige muzikale evenementen,
waarbij juist het historische Holtgräve orgel en bovendien muziekvereniging Orpheus centraal staan.
Vrijdagavond 10 mei: een benefiet
BATHMEN - De acties van de
restauratie van het monumentale concert in de Dorpskerk, welwillend
Stichting Vrienden van het MoHoltgräve orgel zijn heel succes- aangeboden door organiste Ingeborg van Dokkum-Prins. Zij speelt
nument Dorpskerk Bathmen voor vol! Donaties van goede gevers,
op het inmiddels gerestaureerde orgel en ze zal Bathmen laten horen
hoe prachtig het orgel nu klinkt.
Diverse Bathmense instrumentale
solisten zullen muzikaal hun welluidende bijdragen leveren.
Het belooft een indrukwekkend
concert te worden. Het concert
begint om 20.00 uur. We ontvangen u graag vanaf 19.30 uur met
koffie/thee. De toegang is gratis,
maar natuurlijk hopen we op uw
vrijgevigheid en op een royale gift
voor de instandhouding van het
prachtige monumentale orgel!
Vrijdag 21 juni: de 'grande finale':
opnieuw een benefiet gebeuren.
Bathmens trots, fanfare Orpheus,
steunt ook welwillend de actie voor
de orgelrestauratie en zal daarom
optreden in de Dorpskerk, samen
met Bathmense gastsolisten. In
deze prachtige ambiance zal hun
repertoire klinken als een klok. We
gaan ervan uit dat de vele bewonderaars die Orpheus in Bathmen en
wijde omgeving kent, hiervoor de
weg naar de Dorpskerk zullen weten te vinden. Entree gratis, maar
royale giften zijn zeer welkom!
Wellicht zullen we aan het eind van
deze midzomeravond het totaalresultaat van onze acties aan de
aanwezigen bekend kunnen maken.
Wat zal het worden? Het is aan u!
We zijn er bijna, het eind van onze
acties voor het kerkorgel is in
zicht!
We nodigen u van harte uit op 10
mei en op 21 juni er in de Dorpskerk bij te zijn!"
• (Foto: Harry ter Horst.)

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

enjoyboode

www.boode.nl

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

0570-542600

!

enjoy

Koningsnacht en
Koningsdag bij Hét Café
BATHMEN -Op vrijdag 26
april (Koningsnacht) zullen 2
Brothers on one Stage (Dj Rob
Wibbelink en zijn broer Dj Jeroen Wibbelink) hun opwachting maken in Hét Café. Het
zijn 2 broers die er één groot
feest van maken. De bezoekers
worden kris kras meegenomenr
door het muzikale tijdperk
van Dance tot Nederlandstalig,
waarbij het dak er af gaat. De
aanvang is om 21.00 uur en de
entree is gratis.

continue te blijven investeren in
de kwaliteit van de muziek, het
geluid & licht én de show. Maar
bovenal door de ervaring die
de muzikanten in de vele, vele
optredens in kroegen en feesttenten in de afgelopen decennia
hebben opgedaan. De aanvang
is om 15.00 uur en de entree is
gratis.

Lesley Williams, The Voice, The
Looks, The Artist !!
Het begon in 2002: de meest realistische Hazes act van Nederland.
Lesley Williams won de soundKoningsdag: Kabaal en Lesley
mixshow van dat jaar als André
Williams, de Hazes van NederHazes. Wim Tijhuis van Hét Café:
land
De Bathmense band Kabaal (foto) "Doe uw ogen dicht en luister!
Wat zegt u, u hoort geen verschil
behoeft in het oosten des lands
natuurlijk al lang geen introduc- met het origineel? Dat is nou
tie meer. Er is haast geen uithoek precies wat we bedoelen. Trouwens als u uw ogen open houdt
te bedenken waar het publiek
zult u tevens verbaasd zijn over
nog geen kennis heeft kunnen
de fysieke gelijkenissen met de
maken met deze veelgevraagde
grootmeester van het levenslied.
band van allure. In de jaren ´80
Dat Lesley Williams op dit mobegonnen als schooljongens die
ment een veel gevraagde artiest
vooral veel lawaai produceerden
is, zal u dan ook niet verwonde(vandaar de naam Kabaal).
ren. Een ding is altijd zeker, waar
Deze band heeft door de jaLesley Williams optreedt wordt
ren heen een onverwoestbaar
het feest!"
imago op weten te bouwen door

Van inspiratie NAAR REALISATIE!
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en houten
vloeren

Paul Roescher:Tegels van

Paul Roescher is dé vloerenspecialist in tegels, pvc, laminaat
Beste Koop vloeren!
Baksteenlook
tegel 28x7cm
Bricks is de tegeltrend van dit
moment. Prachtig
om stoere industriële of landelijke
stijl te creëren.
Leverbaar in de
kleuren Grafiet en
66,Zand. Geschikt Normaal
voor wand en
vloer.

*

32,

Woonvloer
Keramisch parket
25x100 cm eiken.
Top fabrikaat porcelenato,
geschikt voor intensief
gebruik, in 2 kleuren
leverbaar.

r

25,-

p/m2

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!

37,50

Elder

s 71 ,-

29,50

Elder

2

Voor de Portugese
stijl geldt: mix &
match.
Creativiteit kent
geen grenzen.
Vloertegel 60x60cm.
Bijpassende effen
tegel 32,50 p/m2

,- voo

0
Van 4

50
p/m

s 80,-

p/m2

p/m
Vloertegel in fraaie
cementlook. Uniek XXL formaat
75x75cm, gerectificeerd. Te combineren met andere
formaten. Taupe, leverbaar in meerdere kleuren.
2

Portugese patroontegels (vloer én wand)
geven een onvergetelijk karakter aan elke
woning. 25x25cm
s 49,-

29,50
Elder

p/m2

New classic look

Topkwaliteit PVC vloer
Mooie vaste vloer,
uiterst slijtvast voor
intensief gebruik! ers 66,-

Europees eiken
natuur keramisch
parket 23x120cm.
Geschikt voor intensief gebruik. Met
extra variatie
tussen de Elders 46,planken.

43,95
Eld

29,50

p/m2

Inclusief:
+ Inmeten
+ Egaline + Primer
+ Primer aanbrengen
+ Egaliseren + Schuren
+ Reinigen + Leggen

p/m2

(bij ons zijn de
prijzen wél incl. btw)

Van kok tot Technische Dienst en nog steeds op handen gedragen

Henk Nijenhuis viert 40-jarig jubileum bij ’t Dijkhuis
BATHMEN - Talloze maaltijden heeft hij
gekookt, duizenden technische probleempjes van bewoners opgelost, mooie markante mensen ontmoet en veel collega’s
uit de brand geholpen met kleine praktische zaken. In 40 jaar Dijkhuis maak
je heel wat mee, maar nog steeds werkt
hij er met veel plezier. Henk Nijenhuis
vierde 15 april zijn 40-jarig jubileum.
Samen met zijn vrouw kijken we terug op
al deze jaren werkplezier.
Hij weet het nog goed: 15 april 1979 was het
zijn eerste dag bij ’t Dijkhuis. Als 19-jarige
jongen ging hij aan de slag als kok. "Ik heb
eigenlijk een opleiding als technicus van
motorvoertuigen”, vertelt hij, ”spuiten,

Koningsnacht
live muziek

sleutelen en uitdeuken, dat heb ik allemaal
gedaan, maar het beviel me toch niet zo
goed. Toen heb ik besloten de bakkersopleiding te volgen en heb ik even aan de
horeca gesnuffeld. Al snel zag ik de vacature
voor kok bij ’t Dijkhuis en daar heb ik op
gereageerd. Ik werd aangenomen en kookte
dagelijks met veel plezier de maaltijden voor
de bewoners.”
Suddervlees, kroketten en erwtensoep
In die tijd werd er in de keuken nog zelf gekookt, vertelt hij met een beetje weemoed.
"We trokken heerlijke soepjes, maakten zelf
gerechten met suddervlees en verse boontjes. Ook de toetjes maakten we zelf, zoals
pudding en vla. Heel anders dan
dat het nu gaat. Bewoners hielpen
vaak mee met aardappels schillen
en boontjes afhalen. Dat kon toen
nog gewoon. Ik mis nu nog weleens
de gezelligheid in de keuken en de
lekkere etensgeuren die altijd in het
huis hingen. Als er een bazaar was,
maakten we met gemak zelf 200
kroketten en 300 liter erwtensoep.
Mooie tijden waren dat!”

vrijdag 26 april Vanaf 21:00 uur
www.hofvancolmschate.nl

Overstap naar de Technische dienst
Na 25 jaar als kok gewerkt te hebben, kwamen er fysieke klachten.
Reuma speelde op en het werd steeds
zwaarder om dagenlang in de keuken
te staan. Daar kwam nog bij dat het
werk in de keuken veranderde. Er
werd steeds minder vers gekookt.
Het werk bestond uit maaltijden
opwarmen en opscheppen. "Minder
leuk werk”, vindt Henk, ”en het werd
me te zwaar. Rond die tijd ging de
huismeester met pensioen”, weet

Henk zich te herinneren, ”dat was voor
mij een mooie kans om ander werk te gaan
doen. Eerst deed ik ‘s middags de technische
werkzaamheden en werkte ik ’s ochtends
nog in de keuken. Maar het technische werk
ging steeds meer tijd in beslag nemen en
uiteindelijk ben ik helemaal overgestapt.”
Veranderingen
Drie directeuren en vier verbouwingen
maakte Henk in 40 jaar mee. "Er is heel
wat veranderd in de loop van de tijd”, vindt
Henk, ”in het begin bestond ’t Dijkhuis nog
uit veel losse woningen rond een hoofdgebouw. Mensen woonden in kleine kamertjes
waarin ze leefden en ook sliepen. Dat is in
de loop der jaren allemaal verbeterd. Nu hebben ze allemaal een tweekamerappartement.
Ik weet nog goed dat ik vroeger in de middag de boodschappen rondbracht. Bewoners konden producten als melk, brood en
ontbijtkoek bij ons bestellen en ik bezorgde
deze spullen. Er waren toen nog kleine
luikjes naast de voordeur waarin ik dan de
boodschappen kon schuiven. Dat deed me
altijd aan een Chinees restaurant denken”,
zegt hij lachend.
Contact met bewoners
In de loop der tijd heeft Henk veel bewoners zien komen en gaan. "Dat hoort bij het
werken in een huis met ouderen”, zegt hij,
”ik heb al van veel mensen afscheid moeten
nemen en help ook wel eens met praktische
zaken als er een bewoner overleden is. Ook
als bewoners gevallen zijn en zelf niet meer
op kunnen staan, sta ik voor ze klaar om ze
weer op de been te helpen. Dat vind ik mooi
aan mijn werk. Ze zijn altijd zo dankbaar als
ik een lamp verwissel of de CV bijvul, dat is
fijn om te merken. En van sommige bewo-

ners krijg ik dan als dank een pak koekjes of
een lekkere fles drank. Dat is toch mooi?!”
Toekomst
Nog zeven jaar en dan is er de pensioengerechtigde leeftijd. Henk werkt nog steeds
met plezier en weet zich op handen gedragen door ‘zijn harem’. "Er werken maar drie
mannen bij ’t Dijkhuis”, vertelt Henk met
een lach, ”ik help de dames graag als ze
weer eens een computerprobleem hebben
of als er een technisch klusje gedaan moet
worden. Ik weet dat ze dat waarderen. Ze
zijn nogal snel in paniek en dan ben ik er
om hen te redden”, zegt hij gekscherend.
"Het werk verandert wel”, vindt hij, ”er
moet steeds meer via de computer geregeld
worden, maar dat vind ik ook wel weer leuk.
En de laatste jaren mag ik steeds meer meedenken over beleidszaken. Ook dat vind ik
prettig. Dus wat mij betreft maken we er nog
zeven mooie jaren van!”
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Ook in woonvloeren is: ‘Roescher lager in prijs dan waar ook!’

hier totTokyo
en parket. Veel uit voorraad leverbaar!
Budget Trendline vloeren
Glanzend witte
wandtegel
30x60 cm.

12,

Grijze vloertegel
30x30 cm

,95
rs 29

Elde

50
p/m

Topvloeren
Woonvloer Tegel
100x100cm in beton9,look, leverbaar
aal 10
Norm
in 3 kleuren.
Gripvast en
p/m2
projectkwaliteit.

47,50

Grote keus

2

12,50
,rs 46

Elde

100x100 cm

p/m2

Alles uit voorraad

12,50

Vloertegel,
60x60 cm
Wereldtop
hardsteen met
getrommelde
kanten.

Marmerlook tegel in
glans voor stuntprijs op
exclusief
formaat!

p/m2

Direct meenemen

69,9,-

aal 14

Norm

De belangrijkste voordelen!
1. De meest luxe, actuele
designtegels dus géén
restantpartijen of B-keus
2. MESSCHERPE prijzen
3. Direct af te halen uit voorraad
4. De tegel top-60 uit Nederland Boedelbakken beschikbaar

160x160 cm

p/m2

orn

peldo
store A

Mega

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

49,50

Elders

79,-

p/m2

Megastore Rijssen

klanten
vertellen

Winkelen bij Roescher
is een dagje uit!

85% van de klanten beveelt
Paul Roescher aan!

www.paulroescher.nl

,
st luxe
De meeesigntegels.
d
le
e
E
u
act
CHERP
MESSprijzen!

Laminaat vloer
Extra breed 24,4 cm,
inclusief
acrylharslaag, antistatische
en krasbestendige
,rs 21
Elde
toplaag.

Zelf uitzoeken

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

•

V L O E R

•

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

H A A R D

Fietsclubs Larenseweg en Oude Molen gaan weer fietsen
BATHMEN-OUDE MOLEN - Op
dinsdag 8 mei beginnen de
fietstochten van de Larenseweg
en de Oude Molen. Elke avond
start de tocht om 19.00 uur; de
ene week bij de Oude Molen en
de andere week bij de Larenseweg (parkeerplaats Jumbo Johan
Mensink).

Hebt u interesse, fiets gerust een
keer mee of vraag inlichtingen bij
een van onderstaande personen.
Er wordt gefietst voor eigen risico.
Het programma voor 2019 ziet er
als volgt uit en komt elke week in
de Bathmense Krant te staan:
Oude Molen: 07 mei; 21 mei; 04
juni; 18 juni; 02 juli;16 juli en 30
juli.
Eerst wordt er een stuk gefietst en Larenseweg: 14 mei; 28 mei; 11
juni; 25 juni; 09 juli en 23 juli.
daarna gaat men ergens koffie of
Middagtocht Oude Molen: 13 auwat anders drinken. Na ongeveer
een half uur stapt iedereen weer op gustus. Vertrek 13.00 uur parkeerde fiets en wordt de tocht vervolgd plaats Oude Molen.
Middagtocht Larenseweg: 20 aunaar het beginpunt.

gustus. Vertrek 13.00 uur parkeerplaats Jumbo Johan Mensink.
De gezamenlijke dagtocht is op
dinsdag september. Vertrek: 09.00
uur vanaf de parkeerplaats bij
Jumbo Johan Mensink. Deze tocht
is ongeveer 60 km. U bent dan om
18.00 uur terug bij de Jumbo. Veel
fiets- en praatplezier.
Inlichtingen: Oude Molen - Gerbert
Pakkert, tel. 06 - 51274914;
kristelengerbert@gmail.com
Larenseweg: Eppe Roeterdink tel. 0570 - 542721;
e.j.roeterdink@home.nl

Vlechtcursus in de meivakantie bij Kapsalon de Worp!
BATHMEN - Kun je wel een
vlechtje maken, maar wil
het invlechten op verschillende manieren nog niet
echt lukken. Of heb je
gewoon zin in een leuke
moeder-dochter middag
of natuurlijk een vaderdochter middag? Dan is
deze workshop wat voor
jou! Kapsalon de Worp
verzorgt een leuke, leerzame middag onder het
genot van een hapje en
een drankje. De vlechtcursus vindt plaats op
donderdag 2 mei van
16.00 tot 17.30 uur.
Deelnamekosten bedragen € 7,50.
Neem uw dochter of eventueel vriendin mee. Lukt
dit niet dan beschikt men ook over 'oefenhoofden'

waarop gevlochten kan worden.
Neemt u uw dochter mee,
hou er dan rekening mee
dat ze zich 1,5 uur zelf
moet vermaken op de
stoel, een ipad/telefoon
meenemen voor het wachten is een goed idee.
Via het contact formulier
op de website:
www.kapsalondeworp.nl
kan men zich aanmelden,
ook kunt u naar de kapsalon bellen: 0570-541336.
De cursus is inclusief het
gebruik van het eventuele oefenhoofd, klemmen,
elastiekjes, een kam en
borstel. Let op, vol = vol. Bij
een groot aantal aanmeldingen wordt bekeken of de
cursus ook op meerdere data kan worden gehouden.

Boeh!
Koeien stonden in 't verleden de hele winter vast aan een'
reppel.'* Overdag heui kèwn en nèèrkèwn** of ze lagen met
de kop op het grondholt*** 'te proeln'.****
Kwam er dan regen, roken ze voorjaarsgras, voelden ze: we
gaan naar buiten, waren dan helemaal gek. Mijn vader liep
er tussen met een lange stok om de 'uitgelaten' dames uit
elkaar te drijven. Er werden rare sprongen gemaakt, de kont
in de hoogte gegooid, koppen wild tegen elkaar, horens
braken af. Ze banjerden als een dolle het weiland rond, melk
sjiepste uit de spenen, 't grote gier slingerde heen en weer,
de witte motor klotste in het uier.
''Morgen zure melk'', zeiden wij dan!
* Houten paal.
** Kauwen en herkauwen.
*** Balk tussen voerbak(krubbe)en ligplaats.
**** Snuivend lip optrekken.

Alie van de Pothaar
25e HamacklassiekertoerritAlie

schrijving. Indien gewenst kan men
achter een voorrijder aanrijvan deook
Pothaar
den. In dat geval is ieder echter
wel voor zichzelf verantwoordelijk
HARFSEN - Op zondag 28 april
en dient men zich dus aan de verwordt voor de 25e keer de
keersregels te houden.
Hamac-voorjaarsklassiekerrit
De inschrijving is tussen 10.00 en
gehouden. Aan deze toertocht
kunnen zowel klassieke motoren 10.30 uur op het Hamac-circuit,
Deventerdijk 7 in Harfsen. De
als klassieke bromfietsen deelnemen. De route van circa 75 km kosten zijn € 5,00 per deelnemer
en voor de leden € 4,00. Informatie
voert over rustige wegen.
Bij de inschrijving krijgen de deel- over andere toerriten via de website www.hamac.nl
nemers een uitgebreide routebe-

Programma Koning

De publicatie van deze door de Oranjecommissie Bathmen georganiseerde acti

Programma Koningsavond en Koningsdag 2019

Shoarma & Pizza Restaurant Bathmen
Schoolstraat 4 - 7437 AE Bathmen
Bezorgservice - Afhaal - Reseveren:

Tel. (0570) 54 38 83

EST.

www.bellafiore.nl

Pizza

Shoarma

Snacks

‘99

IJs

BATHMEN - Onderstaand het definitieve programma voor
Koningsavond en Koningsdag 2019.

Programma schoolgaande kinderen uit Bathmen en Loo
Na afloop van de aubade is er ook dit jaar weer een mooi
programma voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. Uiteraard zijn de
Bathmense kinderen die niet in Bathmen op school zitten ook
van harte welkom.
11.15 uur: Groepen 1 en 2: Geniet van de voorstelling 'Muis zoekt
huis' in Cultuurhuus Braakhekke.
11.00 uur: Groepen 3, 4 en 5: Disco bij Boode! Kom dansen met
je leeftijdsgenoten in de Tapperij (kelder) bij Boode in Bathmen!
11.30 uur: Groepen 6, 7 en 8: Spanning en sensatie tijdens dit
actieve programmaonderdeel bestaande uit boogschieten en
lasergamen. Deze activiteiten vinden plaats op het terrein van de
scoutingvereniging James Lovell.
Aanmelden voor bovenstaande activiteiten kan via
www.oranjecommissiebathmen.nl/aanmelden
Meld uw zoon/dochter tijdig aan om teleurstelling te voorkomen.
Deelnemers met een aanmelding krijgen voorrang op deelnemers
zonder aanmelding.

Vrijdagavond 26 april - Koningsavond
21.00 uur: Film op de Brink. Stichting Oranjecommissie Bathmen presenteert in samenwerking met filmhuis Cinebat de film
Mamma Mia, here we go again! Zing, lach en dans mee! Locatie:
op de Brink, in de openlucht. Neemt u zelf uw zitplaats, hapje
en drankje mee?
Zaterdag 27 april - Koningsdag
08.00 uur: Luiden van de klokken.

Apenhuizerweg 3
7437 SB Bathmen
www.tuller.nl

Tel. 0570-541233
Fax 0570 - 543595
E-mail: info@tuller.nl

Minigraver
te huur

Te huur: rups/wiel HOOGWERKERS
6 t/m 22 meter werkhoogte

prijs 85 euro
per dag.
(excl. BTW)
Eventueel
met aanhanger.

DIEPLADERTRANSPORT
tot 19 meter lengte, 44 ton

LIMOUSINE

NIEUW
XXL

Binnenkort gereed:

LIMOUSINE XXL

B rilman
Bathmen

DIEPLADER

NIEUW

www.brilmanbathmen.nl
06-23784700

09.30 uur: Ophalen van de bloemen. De schoolgaande kinderen
uit Bathmen en Loo kunnen een bloem ophalen bij de firma
Dokter (Larenseweg 1-5), waarna men in een optocht naar ‘t
Dijkhuis zal lopen. De bloemen worden belangeloos aangeboden
door Flora-Inn.
10.00 uur: Aubade.
Ook dit jaar wordt de dag geopend met de traditionele aubade bij
‘t Dijkhuis. Onder leiding van Birgit Hanzen zullen liedjes worden
gezongen in samenwerking met muziekvereniging Orpheus.
Voorafgaand aan de aubade zetten de kinderen de bloemen in de
aanwezige vazen. De bewoners van ’t Dijkhuis zullen op een later
tijdstip hiervan samen mooie bloemstukken maken. De Oranjecommissie vraagt de aanwezige volwassenen een plekje achteraan
te zoeken zodat de kinderen en de aanwezige bewoners van ’t
Dijkhuis goed zicht hebben.

10.00 uur: Klootschieten.
Het klootschieten wordt georganiseerd door Stichting S.K.W.
Bathmen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Henk Oplaat, T 0570-541655
(na 15.00 uur).
De prijswinnaars zullen tijdens het middagprogramma bekend
worden gemaakt.
Middagprogramma op de Brink
13.00 uur: Kleedjesmarkt. Tijdens deze kleedjesmarkt biedt de

J.A.B. Transport

Cultuurhuus

Eig. J.A. Baltes

Tel. en fax:
(0570) 54 32 53
GSM 06-53939189
Smidsweg 19
7437 CC Bathmen
E-mail: ja.baltes@hetnet.nl

Schoolstraat 6a
7437 AE Bathmen

Tel. 0570 - 54 08 39
www.cultuurhuusbraakhekke

Brink 3 - Bathmen - Tel. 0570 54 72 50

B

OS

ATH

LOON- & GRONDVERZ

Wij wensen u
een
fijne Koningsdag!
Uw totaalinstallateur voor nieuwbouw, verbouw en onderhoud

Het vakkundig adres voor:
Spoorstraat 2
BATHMEN
Tel. (0570) 54 12 68
Officieel Nefit-dealer
STEK

l

GAS
l

Voor al Uw werkza
* Landbouw
* Grondverzet
* Gewasbe
* Bestra

Tel 0570-541582 / 06www.Bosbathmen.nl - loonbe

Uw tegelspecialist
DASSEN TEGELBEDRIJF

WATER
l

SANITAIR
l C.V.
l

ELEKTRA
l

AIRCO

Baarhorsterdijk 1a
7437 RH Bathmen

T: 0570-542360
M: 06-21852291
tegelbedrijf@hdassen.nl
www.hdassen.nl

tevens gespecialiseerd in groot formaat tegels

Voor deskund
en alle bouwwerk

gsdag Bathmen

ZATERDAG
27 APRIL

iviteiten werd mede mogelijk gemaakt door de adverteerders op deze pagina’s.
€ 5,00. Opgave hiervoor is mogelijk bij Jan Aaldert Baltes (tel.
0570-543253). Zolang er plekken vrij zijn, kan de inschrijving
plaatsvinden op de dag zelf.
15.30 uur: Rad van Fortuin. Gedurende de dag kunt u op De
Brink loten kopen voor het Rad van Fortuin. Om 15.30 uur zullen
met het rad de winnende loten, ter plekke, gedraaid worden. Wie
weet bent u de winnaar van één van de vele mooie prijzen, mede
beschikbaar gesteld door de Bathmense ondernemers. Houdt de
website van de Stichting Oranjecommissie Bathmen in de gaten
voor een overzicht van de prijzen.

Grote verkoopkas,
met groene en
bloeiende planten
en snijbloemen

Op Koningsdag, zaterdag 27 april,
zijn we GEOPEND van 09.00-13.00 uur.

Het middagprogramma loopt door tot ongeveer 16.30 uur.
Naast het bovenstaande programma zal er door de Bathmense horeca weer een leuk muzikaal programma worden georganiseerd,
waardoor er ook ná 16.30 uur nog voldoende te beleven is.
Oranjecommissie alle inwoners van Bathmen (kinderen als ook
volwassenen) de gelegenheid om spullen te verkopen. Let wel:
commerciële verkoop en de verkoop van eten en/of drinken is
niet toegestaan tijdens de kleedjesmarkt.
Voor de jongste kinderen zal er de gehele middag een draaimolen
en springkussen aanwezig zijn.
Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: 'Wie het eerst komt,
wie het eerst maalt' en 'vol is vol'. Aan de deelname van bovenstaande activiteiten zijn geen kosten verbonden.
13.00 uur: Vogelschieten. Ook dit jaar vindt het traditionele
vogelschieten plaats op het grasveld De Nieje Bleke (kruising
Gorsselseweg / Wolterinkhofstraat). Het inschrijfgeld bedraagt

Stichting Oranjecommissie Bathmen behoudt zich het recht voor
het programma te wijzigen. Deelname aan de verschillende activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Voor actuele informatie
kunt u terecht op de website en facebookpagina.

Op Koningsdag geopend
van 08.00-17.00 uur

Zonder uw hulp kan de Oranjecommissie géén Koningsdag organiseren. Voor het voortbestaan van de Stichting Oranjecommissie
Bathmen is men op zoek naar donateurs. U kunt zich hiervoor
aanmelden per e-mail via info@oranjecommissiebathmen.nl of
bij een van de leden van Stichting Oranjecommissie Bathmen
tijdens Koningsdag.
De Oranjecommissie wenst iedereen alvast veel voorpret en een
fijne Koningsavond en Koningsdag met hopelijk stralend weer.

GROENOUWE

Gorsselseweg 41 | 7437 BE Bathmen | tel. (0570) 54 16 20

24-uurs tankstation

GROENOUWE.NL

Bathmen

punt

BATHMEN

e.nl - www.bathmen.nl

Molenstraat 8 - 7437 AH Bathmen
www.kapsalondeworp.nl
Voor hem en haar.
Volgens afspraak: tel. (0570) 541336

S BV

HMEN

ZETBEDRIJF

aamheden:

escherming
ating

-22151602
edrijfbos@hetnet.nl

dig advies
kzaamheden

rentelman
schilderwerken
06-27118890

www.trentelmanschilderwerken.nl
Molenstraat 10, Bathmen
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Koningsnacht- en dag in Harfsen
HARFSEN - Met Koningsdag is er weer het nodige te
doen in Harfsen. Er zullen verschillende activiteiten
zijn voor jong en oud. Maar de activiteiten zijn niet
alleen overdag en in de avond; ook de nacht blijft
niet onbenut!
De aftrap is op vrijdagavond 26 april om 20.00 uur in Ons
Gebouw. Toneelvereniging De Veldhoekers zal deze avond
starten met het toneelstuk 'Een beeld van een man'.
Rond de klok van 21.30 uur start Koningsnacht met de
band The Blue Mondays.
De Koningsnacht wordt georganiseerd door het Jong
Harfsen Feestteam en vindt plaats in het Rad van Avontuur. De dresscode voor dit feest is Oranje. Men wil dan
ook iedereen uit Harfsen en wijde omgeving van harte
uitnodigen om deze avond bij te wonen.
Zaterdag 27 april
Vandaag ligt de organisatie in handen van Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth en maakt men zich op
voor Koningsdag. Na succes van vorig jaar begint men
dit jaar ook in de ochtend met een Koningsdagontbijt.
Het ontbijt start om 9.00 uur in Dorpshuus Hoeflo; de
kosten voor dit ontbijt zijn € 3,50 per persoon. Je kunt
je opgeven door een e-mail te sturen naar oranjeverenigingharfsen@gmail.com onder vermelding van het
Koningsdagontbijt.
Wanneer iedereen het buikje gevuld heeft, is het om
10.00 uur verzamelen met de versierde fietsen, traptrekkers, kinderwagens etc. bij school. Daarna zal de optocht
onder leiding van SDG starten en door het dorp gaan en
eindigen op Ons Plein.
Rond 10.30 uur wordt op Ons Plein de vlag gehesen en
het Wilhelmus gezongen. Iedereen die mee doet aan de
optocht krijgt na afloop hiervoor natuurlijk een beloning.

Daarna zal om 10.45 uur het reizende poppentheater
'Dubbele Jan' de poppenkast verzorgen voor de peuters
en kleuters. De voorstelling zal ongeveer 40 minuten
duren.
Vanaf 11.15 uur kan men starten met de fietstocht. De
kosten voor deze fietstocht zijn € 3,50 per persoon.
Tijdens de fietstocht zullen verschillende bezienswaardigheden in Harfsen de revue passeren.
Om 14.00 uur zal de band 'Deddeleft' haar muziek ten
gehore brengen. Tijdens het optreden zullen het Rad
van Avontuur en La Dolce Barista uit Hengelo voor de

inwendige mens zorgen. Verder is er voor de kleintjes een
springkussen en scouting Gorssel zal deze middag op Ons
Plein aanwezig zijn met verschillende activiteiten.
Natuurlijk mag de vrijmarkt ook niet ontbreken. Dit jaar
starten we eerder met de vrijmarkt. De vrijmarkt zal
starten vanaf 14.30 uur en is voor iedereen.
De avond start om 20.00 uur in Ons Gebouw met het
toneelstuk 'Een beeld van een man' gespeeld door Toneelvereniging De Veldhoekers. Het gehele programma is te
lezen op www.harfsen.nl/oranje

De publicatie van het Koningsdagprogramma Harfsen wordt mede mogelijk gemaakt door:

AUTOVAKMEESTER
SLETTENHAAR
Autovakmeester Slettenhaar v.o.f.
i 0573 - 431 704
z harfsen@garageslettenhaar.nl
www.garageslettenhaar.nl

Rad van Avontuur
Lochemseweg 134a, Harfsen
t: 0573 - 43 16 55
e: voortman.b@zonnet.nl

FA. SCHONEVELD
Tuinaanleg
Grondverzet
Straatwerken
Afvalwatersystemen
(inpandige) sloopwerken
Koelerweg 1, 7217 SP HARFSEN E-mail: info@fa-schoneveld.nl
Internet: www.fa-schoneveld.nl
Telefoon (0573) 431345
www.minigrondverzet.nl
Mobiel 06 - 53790441

Lochemseweg 107
7217 RA Harfsen
Tel. nr. : 0573 43 1400
Fax. nr : 0573 43 24 63

BathmenseKrant | pagina 9

Wordt Battummer Rob van Zee met Solar Boat Twente
Team wereldkampioen?

AGENDA MEI 2019
Cultuurhuus Bathmen

Door Evert van de Weg.
BATHMEN - Battummer Rob van
Zee (20) is al enkele jaren student aan de Technische Universiteit Twente en hij is al een heel
eind op weg met zijn bachelor
diploma. Sinds enige tijd werkt
hij in het kader van zijn studie
als technisch manager fulltime aan het project Solar Boat
Twente, samen met 13 andere
studenten.
Rob van Zee: "Vanuit meerdere landen doen in totaal zo’n 30 teams
mee aan de wereldwijde competitie
Solar Sport One. In Nederland doet
ook een aantal teams mee, waaronder een team van de Technische
Universiteit Delft en het team van
onze universiteit. In 2016 heeft
onze universiteit met de eerste
daar gebouwde Solar Boat meegedaan en wij zijn nu al heel wat
maanden bezig met de tweede en
sterk verbeterde Solar Boat."
Er staat heel wat op het spel: op
1 juni vindt in het Friese Akkrum
het Nederlandse kampioenschap
Solar Boat racen plaats en daarna
gaat het Solar Team Twente van 2
tot 6 juli in Monaco meedoen met
het wereldkampioenschap Solar
Boat Race. Rob: "Maar dan moeten
we nog wel door de technische
keuring komen en er moet nog
wel wat gebeuren aan de boot,

al liggen we in principe goed op
schema. We hebben het ons ook
niet makkelijk gemaakt, want we
hebben forse veranderingen aan
de romp, de motor en de zonnepanelen aangebracht en dat gaat
nu eenmaal allemaal niet in één
keer goed. De romp is meer dan 10
procent lichter geworden, de motor
is efficiënter geworden en heeft
een andere plaatsing in de boot
gekregen, we hebben een beter
schroefdesign ontwikkeld en de
nieuwe zonnepanelen leveren ook
meer energie." Natuurlijk is er aan
de universiteit bij de studenten
allerlei soorten expertise aanwezig,
maar het bij elkaar brengen van
die grote hoeveelheid technische

kennis in een nieuw ontwerp boot
is een super-serieuze klus.
Rob: "Het samenwerken in een
team met zowel mannen als vrouwen met een technische achtergrond is erg leuk. De deadlines die
er zijn zorgen er ook voor dat er
hard gewerkt moet worden. Allerlei
soorten technologieën komen aan
bod, het is precisietechniek van de
bovenste plank en het gaat vaak
om tienden van millimeters. Op 25
april vindt al de officiële onthulling
plaats van onze boot in Enschede,
dus er zit heel wat druk op het
totaal. Maar we hebben veel vertrouwen in de prestaties van onze
boot en we hopen er goed mee te
gaan scoren!"

punt
Tel. 0570 - 54 24 20

BATHMEN

Tel. 0570 - 54 08 39

Openingstijden INFOpunt BATHMEN: (ma-vr: 10.00 -16.00 uur, za: 10.00-13.00 uur)

Schoolstraat 6a 7437 AE Bathmen

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

BK

BathmenseKrant

-Uitnodiging informatiebijeenkomst-

Hoe zien het buitengebied, Bathmen, Lettele, Loo en Okkenbroek er straks uit?
Donderdag 9 mei 2019: 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.30 uur) - Boode, Brink 10, Bathmen
Kan ik het een en ander alvast inzien?
De Deventer Omgevingsvisie kunt u downloaden via www.omgevingswet.deventer.nl.
Op deze website vindt u ook meer informatie over de totstandkoming van de visie en het
vervolg. Daarnaast leggen we uit hoe u uw mening kunt geven over de visie, namelijk via een
zogenoemde 'zienswijze' procedure. De concrete uitwerking van de Omgevingsvisie vindt
pas plaats na vaststelling door de gemeenteraad.
Het ontwerp bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen en de Verordening fysieke
leefomgeving kunt u inzien via www.deventer.nl/bestemmingsplannen. Hier leest u ook hoe
u een reactie kunt geven.
Omgevingsvisie Deventer
In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en
regels op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur en water. Een grote verandering.
Daarom hebben we het afgelopen jaar, samen met partners en organisaties, gewerkt aan de
Deventer Omgevingsvisie. In de visie schetsen we op hoofdlijnen een beeld van de opgaven
en ambities in onze gemeente. Het is een verhaal over waar we staan en waar we samen
naar toe willen. Tijdens de informatiebijeenkomst op donderdagavond 9 mei delen we graag
dit verhaal graag met u.

Aanmelden?
U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst via het platform
www.deventer.ikpraatmee.nl. Daar kunt u, als u geïnteresseerd bent, ook alvast aangeven
over welke thema's u bij de uitvoering van de visie met ons in gesprek wilt. Na aanmelding
ontvangt u van ons een bevestiging. Aanmelden is mogelijk tot dinsdag 7 mei 17.00 uur.

Experimenteren met een bestemmingsplan en verordening fysieke leefomgeving
In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet, experimenteert de gemeente Deventer
ook alvast met een nieuw soort bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 'Deventer, stad en
dorpen' bundelt alle 100 bestaande bestemmingsplannen in het stedelijk gebied en de
dorpen. Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, kan de gemeente met dit
bestemmingsplan (tijdelijk) op onderdelen afwijken van wet- en regelgeving. Ook zijn de
regels uit zes verordeningen samengevoegd in de Verordening fysieke leefomgeving.
Hiermee wordt de eerste stap gezet naar het nieuwe instrument onder de Omgevingswet:
het omgevingsplan. Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen we u hier graag meer over.

Omgevingsvisie: Elk gebied een eigen informatiebijeenkomst

Programma van de avond
! We starten met een korte inleiding over de Omgevingswet, de Omgevingsvisie
en het vervolg;
!·Dan neemt onze verhalenverteller u mee langs de belangrijkste punten uit de visie als het
gaat om het buitengebied, Bathmen, Lettele, Loo en Okkenbroek;
!·Heeft u vervolgens vragen of ideeën voor (nieuwe) initiatieven in uw omgeving? Dan kunt u
! deze met ons delen. Ook zijn de medewerkers van de gemeente aanwezig die u meer
! informatie kunnen geven over het bestemmingsplan 'Deventer, stad en dorpen'.

Graag tot ziens op 9 mei om 18.30 uur!

De bijeenkomst op 9 mei is de eerste in een reeks van vijf informatiebijeenkomsten in
mei. De planning voor de overige gebieden ziet er als volgt uit:
14 mei – Binnenstad en wijken rondom het centrum
16 mei – Bedrijventerreinen
23 mei – De nieuwere wijken
28 mei – Diepenveen & Schalkhaar

Bestemmingsplan en Verordening

De informatiemomenten voor het bestemmingsplan en de Verordening worden op
9 mei en 14 mei gecombineerd gehouden met de Omgevingsvisie.
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27 en 28 april
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Tandartspraktijk De Watersnip, Hunneperweg 2b, Deventer, tel. 628922.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen: ma
t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.00-16.00
uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de Grote-

VDLKER
WE55EL5

Koningsdag vier je in Epse!
EPSE - Voor alle inwoners van Epse
en omstreken is er een Koningsdagfestival georganiseerd door
stichting Oranje Comité Epse. Op
zaterdag 27 april ziet het programma er als volgt uit:
10.00/10.30 uur: start fietstocht
(locatie J. van de Hoevenschool aan
de kant van de Hassinklaan).
12.00-13.00 uur: lunch fietsers.
12.00-14.00 uur: live muziek: Bervoets &Westerhoff.
13.00-17.00 uur: activiteiten, o.a.
ponyrijden, springkussen, knutselen, bumperbal en archery attack en

vogelschieten.
14.00-17.00 uur: live muziek: LadieZFirst.
Alle fietsers krijgen bij inschrijving
een lot cadeau en in de loop van de
middag vindt er een loterij plaats.
Niet fietsers hebben tijdens de activiteiten nog de gelegenheid om loten
te kopen. Voorwaarde om de prijs in
ontvangst te nemen is wel dat u/je
aanwezig bent. Zien we u/je zaterdag?
Uiteraard onder het genot van een
hapje en een drankje.
Meer info:
www.stichtingoranjecomiteepse.nl

ag, dat
zoeken we
zo weer
eventjes 0p!

Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
Bathmen
* Zo 28 apr,10.00 uur: Ds. B. Nobel uit Terwolde.
Okkenbroek
* Zo 28 apr, 10.00 uur: Dienst in Bathmen.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 26 apr, 09.00 uur: Eucharistieviering. H. Brummelhuis.
* Zo 28 apr, 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Voce Magna. G. Nijland.
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- Protestantse Gem. Colmschate
* Zo 28 apr, 10.00 uur: Ds. A. Kruithof-Looije uit
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
Zwollr.
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
Evangeliegemeente De Fontein, ActiviteitencenAED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis trum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 28 apr, 10.15 uur: Eredienst.
(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping H. Nicolaas Schalkhaar
* Za 27 apr, 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), Brugkoor. G. Nijland.
Fam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, * Zo 28 apr, 10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Nicolaaskoor. G. Nijland,
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, Gan4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege zenboomsweg 5
* Zo 28 apr, 10.30 uur: Eredienst.
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
*Protestantse Gem. Harfsen
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
* Zo 28 apr, 10.00 uur: Ds. J. Muntendam uit Epse.
Middeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groenestrook 1; Fam. Willemsen, Meesterspad 3; familie Protestantse Gem. Laren
* Zo 28 apr, 10.00 uur: Mw. P. Kramer uit Laren.
Van der Haar Vegerinkskamp 22.
Protestantse Gem. Almen
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, Brink 10;
ABS sportkantine; sporthal De Uutvlog; Bibliotheek * Zo 28 apr, 10.00 uur: Ds. D. van Doorn uit Eefde.
Bathmen; TC Bathmen; Jumbo Johan Mensink, La- Protestantse Gem. Epse
* Zo 28 apr: Geen dienst.
renseweg 1; Kindcentrum Kinderopvang Bathmen;
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw TenhemelopneVilla Schoolthoff (Kring van Dorth); 's zomers bij
ming Joppe
Zwembad De Looërmark.
* Zo 28 apr, 10.00 uur: Woord- en Communieviering
27 en 28 april
m.m.v. organist. W. Achtereekte.
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. Spoednummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411.
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder:
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico
Bolkesteinlaan 75, Deventer.
Tandarts: Tandzorg Enter, Dorpsstraat 109, Enter ,
tel. 0547-381653.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Zie ook: www.carinova.nl
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate.
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
Deventer, tel. 653000.
RABD
KID5RUN
Lettele/Okkenbroek
IKM
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar.
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
De Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
Attent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
(buiten).
ZORli5AAM
WANDELTOCHT
AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
Riele.
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
Colmschate
HEMINK
...................................
IDKM
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.

hoe kom
jij aan
dat
verhaal?

Bathmen
* Wo 24 apr, 20.00 uur: Afdelingsavond Vrouwen
van Nu, afd. Bathmen: lezing Paul Glaser over zijn
boek 'Dansen met de vijand' in Cultuurhuus Braakhekke.
* Za 27 apr, 10.30 - 15.00 uur: Dorpskerk Bathmen
geopend voor bezichtiging en de expositie 'Humor
in de Kerk'.
* Wo 01 mei, 14.00 uur: Seniorenmiddag: De Hanzezangers in de Rotonde van 't Dijkhuis.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Colmschate
* Wo 01 mei, 14.00 uur: Lezing over dagelijks leven
in Tweede Wereldoorlog door Frits Loggen en zijn
vrouw Cor in Gemeenschapshuis De Kuip.
Harfsen
* Zo 28 apr, 10.00-10.30 uur: Start van de Hamacvoorjaarsklassiekerrit vanaf het Hamac-circuit,
Deventerdijk 7.

plein 18, 7451 DH Deventer.
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
tel. 653000.
Laren/Harfsen/Almen
27 en 28 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

...................................
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Afdelingsavond Vrouwen van Nu, afd. Bathmen

Lezing Paul Glaser over zijn boek 'Dansen
met de vijand'
BATHMEN - Tijdens een bezoek
aan Auschwitz ontdekt Paul Glaser in een vitrine een koffer uit
Nederland met zijn achternaam
erop. Dit is voor hem het moment om het familiegeheim te
onthullen; de ontdekking van de
Joodse identiteit van zijn familie
en het verzwegen lot van tante
Roosje.

haar man sympathiseert met de
nazi’s. Ze wordt slachtoffer van
verraad door haar eigen man. Het
plaatst haar voor grote en soms onmogelijke dilemma’s. Roosje komt
terecht in zes concentratiekampen.
Onder deze moeilijke omstandigheden probeert ze de regie over haar
leven te houden. In Auschwitz leert
Roosje SS’ers dansen en de bijbehorende etiquette.
In zijn zoektocht brengt Paul GlaRoosje is een geëmancipeerde
vrouw die met flair haar plek heeft ser het schokkende, ontroerende en
meeslepende verhaal van zijn tante
veroverd. Als danslerares boekt ze
successen en danst in Amsterdam, tot leven. Een waar gebeurd verhaal
dat de lezer raakt in het diepst van
Londen, Parijs, Berlijn en Brussel.
Ze verliest haar grote liefde, zoekt zijn ziel. Deze geschiedenis mocht
troost en trouwt de verkeerde man. niet geheim blijven.
Wanneer de nationaalsocialisten de De afdelingsavond op woensdag 24
april begint om 20.00 uur in het
macht grijpen begint voor Roosje,
Cultuurhuus Braakhekke en de zaal
25 jaar oud en Joods, een levensgevaarlijk avontuur. Zeker wanneer is open om 19.30 uur.

Prijswinnaars Battums Bokaal 2019
LOO-BATHMEN - Onderstaand de
uitslagen van Battums Bokaal
2019 schietkampioenschap.

Nieuw biljartlaken 'officieel' in gebruik genomen
BATHMEN - Op donderdag 28 maart 2019 werd
de biljarttafel in 't Dijkhuis van een nieuw laken
voorzien en dat werd op woensdag 17 april 'officieel' in gebruik genomen met een kort toespraakje van directeur Jacky van Beek.

punten.
Persoonlijke prijzen:
Heren: 1e prijs Herman Kloosterboer 116 punten; 2e prijs Bert
"Toen het verzoek bij ons binnen kwam om het
Scholthof 113 punten; 3e prijs
laken te vervangen, hebben we gewikt en gewogen
Herenteams: 1e prijs Hengelsporten we kwamen tot het besluit, dat er na zes jaar
vereniging 523 punten; 2e prijs De Jawin kl. Hegeman 111 punten.
wel een nieuw laken op het biljart mocht komen.
Schoolt 505 punten; 3e prijs Loo en Dames: 1e prijs Willy Beltman 111
punten; 2e prijs Yvonne Muskee
De biljarttafel is niet alleen een biljarttafel, maar
Omstreken 503 punten.
102 punten 6x10; 3e prijs Jeanet
ook een ontmoetingsplek. Bewoners komen langs en
Damesteams: 1e prijs Loomendieblijven staan om te kijken of ze maken een praatje."
vasch 439 punten; 2e prijs 't Venne kl. Hegeman 102 punten 3x10.
Jeugd: 1e prijs Rens Holmer 109
Diezelfde middag kwamen de heren Frederiksen en
5 430 punten; 3e prijs 't Venne 1
punten; 2e prijs Tom Mantle 104
Dommerholt, die vlak bij het biljart wonen, een
424 punten.
punten; 3e prijs Stef Broekhuis 93
Gemengde teams: 1e prijs Matties
489 punten; 2e prijs Tullershook 1 punten.
431 punten; 3e prijs Tullershook 2 Geluksbaan: Heren: Rens Holmer 71
punten. Dames: Yvonne Muskee 64
429 punten.
Jeugdteam: 1e prijs 't Venne 3 471 punten.
COLMSCHATE - Op woensdagmiddag 1 mei 2019 is er in Gemeenschapshuis De Kuip een lezing.
Vanuit het Steunpunt Gastsprekers Westerbork komen Frits
Loggen en zijn vrouw Cor om te
vertellen over het dagelijks leven
in de Tweede Wereldoorlog.

kijkje nemen.
De vaste 'woensdagmiddagbiljarters' zijn erg blij met
het nieuwe laken en kunnen weer jaren vooruit.
Aan het eind van de middag kwam de heer Jan de
Boer de biljarters nog van adviezen voorzien. Voor
hem was de eer weggelegd om als eerste gebruik te
mogen maken van het nieuwe laken: op donderdagmorgen 28 maart werd het laken vernieuwd en 's
avonds was het Jan de Boer die met zijn zoon Kees
als eerste een potje biljart speelde.
• Foto: V.l.n.r.: Jacky van Beek, Henk Bosman,
Herman Poesse en Gerrit Moolebeek. Cor Terlouw was afwezig en Henk ten Katen maakte
de foto.

Lezing over dagelijks leven in Tweede Wereldoorlog

Een fijn avondje uit je dak gaan

Koningsnacht in Colmschate met
King George en DJ Wil-Jan
COLMSCHATE - Koningsnacht (26/4) belooft dit jaar een waar
spektakel bij ’t Hof van Colmschate te worden. King George; de
befaamde soul- en funkband uit Deventer swingt je de nacht
door. En dat is nog niet alles: DJ Wil-Jan zorgt voor de fijnste
disco hits tussendoor.
King George is een soul-, funk-, popcoverband met een loungy touch,
bestaande uit een hechte club van ervaren sessiemuzikanten uit
Deventer en omstreken. Ze maken graag muzikale uitstapjes naar latin
en reggae nummers en schuwen zelfs Nederlandstalig werk niet.
De band is rond 2008 begonnen als gelegenheidsband waar ze zowel
een Doe Maar-tribute als een Bob Marley-tribute deden, met toen
nog Herman Havertong op zang. In 2010 is hij vertrokken naar JAH6
en zijn ze verder gegaan met Juan met als doel een goede en leuke
coverband te worden waarbij plezier als muzikanten met elkaar én
met het publiek voorop staat. Door de jaren heen zijn ze als band
ook hechter en veelzijdiger geworden waardoor ze van elk feestje een
feest weten te maken. Ze staan met steeds grotere regelmaat op de
bühne, in zowel binnen- als buitenland, waar ze een diverse mix van
funk, soul, pop, reggae en latin met een jazzy creativiteit ten gehore
brengen. Dat houdt ieder optreden steeds fris en fruitig.
De avond is vrij toegankelijk en het bier is van Kornuit!

Frits Loggen is natuurlijk bekend
in De Kuip als lid van het bestuur
van de stichting 'Welcome Again
Veterans'. Frits en Cor vertellen
belevenissen vanuit hun verhaal.
Er is een diapresentatie en ze
nemen ook vele attributen uit die
periode mee. Er is natuurlijk ook
gelegenheid om vragen te stellen.
De middag begint om 14.00 uur en

duurt ongeveer anderhalf uur. De
Kuip is geopend vanaf 13.30 uur.
De toegang is gratis.
De Kuip is vanaf 2005 in de eerste
week van mei 'The Canadian Club'.
De stichting Welcome Again Veterans vindt dan bij De Kuip hun
onderkomen. De stichting stelt in
die week een programma samen

waarbij de uit Canada overgekomen
veteranen en hun familieleden aan
deelnemen. Dit jaar is er geen Canadian Club. Volgend jaar, in 2020,
wordt 75 jaar bevrijding gevierd en
verwacht men De Kuip weer om te
dopen tot The Canadian Club. Meer
informatie over de lezing en De
Kuip op www.de-kuip.nl

HARFSEN - Op 5 mei worden vanuit de kerk aan 29 jongeren in
Harfsen rozen uitgedeeld om hen
succes te wensen bij het maken
van hun examens.
Sommige jongeren zijn al eerder
dit jaar gestart met het doen van
examens. Ook zijn er jongeren die
met het behalen van certificaten

hun middelbare school afronden.
Ook zij krijgen een roos.
Met hulp van een aantal ouders
en jongeren is de lijst tot stand
gekomen. Mochten er desondanks
namen ontbreken, dan kunt u dit
doorgeven aan Annette Zwaaij
(aczwaaij@gmail.com of
06-15470337).

De rozen zullen een tijd mooi bloeien en zo een extra steuntje zijn in
deze intensieve periode. Men hoopt
dat de jongeren beloond worden
met een diploma.
Het betreft de volgende jongeren:
Bas, Bo, Connor, Djerre, Gerjan,
Ilse, Ivan, Janneke, Jochem, Joël,
Yoeri, Jolien, Jorick, Jorik, Jur,
Luna, Manon, Nick, Niels, Oscar,
Rosalie, Silke, Stan, Stef, Steffi,
Suzanne, Thijs, Tim, en Vera.

Triathlon zoekt
vrijwilligers bij
fietsparcours

Het hele gebeuren is dit jaar op
vrijdagavond 28 juni en zaterdag
29 juni. Zoals bij elk evenement
zijn er vrijwilligers nodig om alles
draaiende te kunnen krijgen. Bij de
Triathlon zijn rond de 900 vrijwilligers nodig.
Men is op zoek naar mensen die

willen helpen bij het fietsparcours.
Dit kan een dagdeel zijn, of de
hele dag. Als je dit leest en je wilt
wel helpen, neem dan contact op
met een van de blokhoofden van
het fietsparcours: Hendri Rensen
06-51916968 of Herman Sluiter
06-53526648.

Rozenactie Harfsen

HOLTEN - Dit jaar wordt in Holten
voor de 35e keer de Triathlon gehouden. Dit is een van de grootste
sportevenementen van Nederland.

JUMBOLLEN
Doos 4 stuks

2

75

Jumbo Hans Kok, Colmschate, Flora 2, 0570-519340
Jumbo Johan Mensink, Bathmen, Larenseweg 18, 0570-548360

Openingstijden Koningsdag
Hans Kok: 07.00-22.00 uur
Johan Mensink: 08.00-17.00 uur

