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Hemelvaartsdag, fietsen
en skiw in Bathmen
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BATHMEN
(0570) 54 12 68

www.vangorssel.nl
Het vakkundig adres voor:
gas, water, sanitair, electra

Download onze app:

BATHMEN - Hemelvaartsdag komt
met rasse schreden dichterbij.
Heeft u uw straat al aangemeld
voor de wedstrijd ‘Wie maakt de
mooiste skiw’? Er komen al veel

aanmeldingen binnen, dus wacht
niet te lang. Aanmelden kan bij
het Infopunt in het Cultuurhuus
of via infopunt@bathmen.nl
Er zijn mooie prijzen te winnen!

Volg de Facebookpagina of het
Instagramaccount van de Stichting Bathmen Promotie (Beleef
Bathmen) en doe ideeën op.
Foto’s van de skiws die gemaakt

zijn in 2009 staan op de website
van Gerrie Olde Boerrigter, ‘De
Skiws van Battûm van Toen en
……. Nu! www.oldeboerrigter.
wordpress.com, ook hier kan men
veel ideeën opdoen.
De onafhankelijke jury, die bestaat
uit: burgemeester Ron König, Tina
Nijkamp (SBS 6) en Inga Tjapkes
(RTV Oost), is er klaar voor en zij
gaat de skiws op woensdag 29 mei
beoordelen.
Dit is natuurlijk niet het enige,
want in Battum is altijd wat te
doen. Er kan tussen 9.00 en 11.00
uur gestart worden met de jaarlijkse fietstocht. De organisatie
heeft een mooie tocht uitgezet met
activiteiten voor jong en oud. De
fietstocht wordt voor de 11e keer
georganiseerd door de Stichting
Bathmen Promotie en de boerendansgroep ’Battumse Venne’.
Dit jaar is samenwerking gezocht
met 'Pels en Pluim Laren' en Zwembad Looërmark, dat dit jaar het
50-jarig bestaan viert.
Vanaf 13.00 uur is er muziek, een
hapje, een drankje en veel gezelligheid bij 'Gein op het Plein'. Dit
vindt allemaal plaats op het Plein
aan de Schoolstraat in Bathmen.
Daar is om 15.00 uur ook de prijsuitreiking voor de wedstrijd ‘Wie
maakt de mooiste skiw’.
Dus kom allemaal op Hemelvaartsdag 30 mei naar Bathmen. Want in
Battum is altijd wat te doen!

Herdenking 4 mei 2019 Bathmen

Inloopspreekuur Dorpsplatform Bathmen

BATHMEN - Op zaterdag 4 mei
verzorgen de Oranjecommissie
Loo en Stichting Oranjecommissie Bathmen gezamenlijk de
herdenking in Bathmen.
Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en
oorlogssituaties en vredesmissies
nadien. Men gaat in stilte langs
de graven van de oorlogsslachtoffers en de omgekomen geallieerden
op de oude begraafplaats aan de
Deventerweg in Bathmen.
Graag verwelkomt de organisatie u
voor de herdenking om 18.45 uur
bij de herdenkingsmonumenten aan
de Dorpsstraat te Bathmen.
18.45 uur: Verzamelen bij monumenten Dorpsstraat.

BATHMEN - Het dorpsplatform
Bathmen vergadert op donderdag
9 mei bij Cultuurhuus Braakhekke. De vergadering begint om
20.00 uur. Het eerste half uur
houdt het dorpsplatform inloopspreekuur voor bewoners uit

19.00 uur: Start stille tocht.
19.25 uur: Aankomst oude begraafplaats, leggen van de bloemen bij
de graven van slachtoffers.
19.52 uur: Welkomstwoord.
19.55 uur: Gedichten door leerlingen van de basisscholen.
20.00 uur: Twee minuten stilte.
20.02 uur: Wilhelmus.
20.15 uur: Herdenking bij de monumenten aan de Dorpsstraat.
20.30 uur: Herdenking in de Dorpskerk Bathmen.
Zowel bij de graven van de slachtoffers als bij de monumenten bent
u in de gelegenheid bloemen te
leggen. Voor meer informatie kunt
u terecht op
www.oranjecommissiebathmen.nl

Bathmen e.o.
Hebt u iets te melden over leefbaarheid in uw buurt? Of wilt
u gewoon iets meer weten over
WijDeventer? Dan bent u van harte
welkom op het inloopspreekuur.

’t Is meie
In gedachten loop ie um het huus.
Doar is gelukkig een betje reagen
gewest. De natuur brek uut alle
knoppen. In de verten smeult een
verlaat poasveur nog een betje
noar. De veugeltjes fluit det het ne
leeve lust is. De eerste merel eijkes
bint gesignaleerd en de markolle
ok. Ie bedenkt oe det het al weer
bienoa mei is
‘t Is meie, hoe was det versje ook
al weer? Ie kriegt het neet uut de
gedachten. Het volgende bujjke
drif oe noar binnen. Vief minuten
later schient de zunne weer op
het frisse jonge greun. Dan in één
keer, is het er. “Nu breekt uut alle
twijgen, het frisse jonge groen.…”
Het heele versjes kump noar
boaven met an het einde de lange
uuthalen van, het is meie. Het
bint mooie teksten, jammer genog
wordt ze neet völle meer ezungen.
Het gif een geveul van vriejheid,
van vuurjoar en jonkheid. Det
geveul begeleiden mie de veerdere
dag. Een klein eindje op de fietse,
doar vlug nen auto veurbie, ons
achterloatend in ne wolke van
stof. Was det noe “Een karretje
op de zandweg reed”? Ie zaggen
gen hand meer veur de ogen loat
stoan de moane. Ôk het gezang
van de veugeltjes wordt zo iedere
keer verstoord deur de mens. Zelfs
as ie ’s oavonds nog eaven buuten
bint heur het soezende geluud van
de snelweg. Het is nooit meer helemoal stille. Hoe zol het weer as wie
allemoal eenen dag al het gemotoriseerde stille zollen zetten? Eenen
dag lusteren noar alleene maar
geluuden uut de natuur. Geen
elektrisch, geen tillevisie, gen gas.
Eenen dag, langer hoold wie det
neet vol. Het gif maar an hoe veer
of de mensen vervreeimd bint van
diezelfde natuur. Gelukkig, wie
könt de veugeltjes nog heuren.
De bloemen staan in bonte tooi,
natuur wat ben je wondermooi, ’t
is mei ei ei ei je, ’t is mei ei je.

BathmenseKrant | pagina 2

VRIESKOOPJES

AB
AB
S
S

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.

thuis in huis aan huis

GEOPEND:

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

MOLENS

STOP
ARMOEDE IN
NEDERLAND
Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

molenfonds.nl

Voordelen van jaarlijks cv-ketel onderhoud:
Uw veiligheid waarborgen - Langere levensduur van uw toestel
Voorkom hoge reparatiekosten - Meer wooncomfort

Wanneer is uw cv-ketel nog gecontroleerd?
Naar uw idee doet uw cv-ketel het nog best, maar wanneer is deze voor het laatst nagekeken?
De kans op storingen, defecten of onveilige situaties neemt anders aanzienlijk toe. U voorkomt
hoge reparatiekosten, onveilige situaties en stookt zuiniger door geregeld onderhoud!
De ervaren monteurs van Installatiebedrijf Eefting Epse B.V. kijken uw cv-ketel geheel
na. Door jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoud blijft uw installatie langer in een goede staat
en zullen onderdelen langer meegaan. Kleine problemen worden tijdig opgelost, voordat deze meer schade aan uw installatie veroorzaken. Hierdoor bespaart u dure vervangingen en bent u zeker van veilige werking. Met ons onderhoudscontract (een vast laag
bedrag per maand) bespaart u tevens op voorrijkosten en arbeidsloon, dat u zou moeten
betalen als u een monteur laat komen bij een storing. Bel, wij laten u niet in de kou staan!

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

Verbouwingsopruiming!

coupons gordijnstoffen
Alles
woonaccessoires
met zeer
lijke
e
dekbedovertrekken
k
k
e
r
t
n
aa
kussens en dekbedden
prijzen!
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Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek
Vergeven blijkt soms erg lastig
BATHMEN-OKKENBROEK - De Bijbel staat vol met
verhalen over vergeven. Maar het blijkt soms erg
lastig om te vergeven. Ik merk dat heel sterk als
ik het gevoel heb dat mij groot onrecht is aangedaan. Ik blijf dan steken in een diepe wrok, die
zich in mij vast zet en pas na lange tijd weg slijt.
Het merkwaardige daaraan is dat ík met het diepe
rotgevoel blijf zitten terwijl die ander dat vaak helemaal niet weet of er niets op uit doet. Het rotgevoel
wordt vaak nog groter doordat je de herinnering
vast houdt en het onrecht soms nog aandikt in je
gedachten. Je kunt jezelf er op een gegeven moment
zelfs helemaal mee gaan identificeren, dat je de
benadeelde wórdt in plaats van dat je iets is overkomen.

Hoe kun je dan toch vergeven? Vergeven heeft niets
met de oorzaak te maken en ligt ook niet bij de
ander, maar het is ook geen goedpraten. Vergeven
gaat over jezelf, over het loslaten van de ellendige
beelden in je gedachten. Je geeft jouw ellende terug
aan de ander, zodat je jezelf ervan kunt bevrijden.
Je trekt je als het ware terug uit de ander en verlost
jezelf van de ander. Vergeven is volledig vrij willen
zijn en jezelf niet verkleinen en verduisteren in
wrok. Daarmee kun je in jezelf weer ruimte maken
en je weer openstellen voor je oprechte intuïtie of
God die in je is. Iedere zaterdagochtend om 7.00 uur
kun je in een stille meditatie in de kerk in Bathmen
God weer ontmoeten in die ruimte in jezelf. Wel:kom!

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

enjoyboode

www.boode.nl

0570-542600

Dineren in het centrum van Bathmen
vanaf 17.00 uur.

!

enjoy

Verbouwing Bronsvoord
woninginrichter en slaapspecialist

KMV Apollo benoemt ereleden
LAREN - Tijdens de algemene
ledenvergadering op dinsdag
9 april heeft de Koninklijke
muziekvereniging Apollo Laren
besloten om beide leden Gertie
Braakman en Harry Hietbrink te
benoemen tot erelid. Om deze
beslissing kracht bij te zetten
hebben zij afgelopen dinsdag 16
april de officiële oorkonde gekregen uit handen van voorzitter
Erwin Snellink.
Gertie en Harry hebben tijdens het
65-jarig lidmaatschap van Apollo
bestuursfuncties vervuld, zich
ingezet voor commissies, maar
bovenal gemusiceerd. Het is een
voorwaarde dat je als lid van een
vereniging als Apollo allereerst
muziek maken leuk vindt. Gertie
en Harry doen niets liever. Zij zet- Apollo. Daarnaast geven zij met de buitenland.
ten zich onder meer ook in voor
Tsjechisch blaaskapel Vinocanka
Echte muzikanten dus, waar Apollo
blaaskapel Larenka, onderdeel van regelmatig concerten in binnen- en trots op is en dankbaar voor is op
dat zij al zo lang hun noten blazen
op bugel en slaan op drumstel.
Kortom, een volledig verdiend
erelidmaatschap en iedereen hoopt,
dat ze nog lang van deze twee
muziekdieren mogen genieten.

BATHMEN – Bronsvoord woninginrichter en slaapspecialist ondergaat vanaf 6 mei een
metamorfose. De pui van het
karakteristieke pand aan de
Schoolstraat 10 in Bathmen zal
volledig worden vernieuwd.
Rianne Bronsvoord: “Het is een
langgekoesterde wens van ons om
de pui te veranderen en gelukkig is het nu eindelijk zover. De
vernieuwde winkel krijgt een mooie
lichte uitstraling. Licht van binnen,
maar ook de doorkijk van af buiten
zal aanzienlijk worden verbeterd,
omdat een aantal binnenwanden
worden verwijderd.”
Verbouwingsopruiming
6 mei a.s. beginnen de bouwwerkzaamheden waardoor de ingang

tijdelijk aan de linkerzijde van het
pand zal worden gesitueerd. Via
banners en een loper worden de
bezoekers van de winkel duidelijk
gewezen op de plek van de ingang.
Rianne Bronsvoord: “Ook zal op
6 mei een verbouwingsopruiming
starten, waar coupons gordijnstoffen, woonaccessoires, dekbedovertrekken, kussens en dekbedden
tegen zeer aantrekkelijke prijzen
worden aangeboden. De verbouwing
zal drie tot vier maanden in beslag
nemen. Verder zal het bestaande
pand geschilderd worden. Tezamen
met de stoere stenen en het glas
in de hoge puien hopen we op een
mooie nieuwe uitstraling.
We zullen op onze social media
regelmatig updates plaatsen."

Open kerk Harfsen

Expositie Chassidische
legenden van H.N.
Werkman
HARFSEN - Ook dit jaar zet
de kerk van Harfsen in de
lente- en zomermaanden haar
deuren op dinsdagmiddag
voor iedereen open.
Vanaf 7 mei kunt u, tijdens de
markturen (14.00-17.00 uur),
binnenlopen voor een kopje
koffie/thee, voor een gesprekje,
om een kaarsje aan te steken,
of zo maar. Het orgel zal af
en toe bespeeld worden en er
wordt een expositie ingericht.
In de kerk hangen altijd al
schilderijen aan de wand, maar
speciaal voor de zomeropenstelling is een expositie ingericht,
met reproducties van de twee
zgn. suites van elk 10 Chassidische legenden van Hendrik
Nicolaas Werkman. Er is ook
informatie hierover in de kerk
beschikbaar.
Om beurten zal een aantal vrijwilligers dinsdagsmiddags in de
kerk aanwezig zijn. Loop gerust
eens binnen, iedereen is van
harte welkom!

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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Wij vieren feest en ú profiteert!

All inclusive dagen
d

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!

bla
7.999,- en granieten
1
l
a
a
Norm apparaten
8 apparaten
Complete keuken incl.
l. 8
rijs! Inc
p
t
n
u
t
r
le
S
bileumknal

7995,-

1

Ju

Laden met softclose

met hydraulische demping
voor geruisloos comfort!

Topkwaliteit laden

3

A+

A

Inductiekookplaat

Stoere betonlook deuren
A+AA

7775,-

3495,-

Elders

Duitse kwaliteitskeuken in vele kleuren.
305x240cm. Incl. 5 apparaten, softclose op laden
en deuren

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

Budget Trendline betonlook keuken

Jubileumknaller

Vloertegel 75x75 cm

Jubileumknaller

5

Lade met glas
75 x 75
cm

71 ,-

29,50
Elders

p/m2

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
+180 cm; eiland
etingen keukenwand 120

Afm

+

A+

Koeler A+
adv.prijs 750,-

A+AA

+

+

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

Dez e

+

+

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,-

jk.
ng apparatuur is mogeli
in maten en samenstelli
270x100 cm. Wijziging
Geen aanbetaling.
jk.
geli
mo
ring
leve
re
Reservering voor late

+
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,-

p a r a t en !
keuken is I NCLU SIEF al het comfort en de luxe van deze 8 ap

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

Topkwaliteit PVC vloer

Jubileumknaller

7

Mooie vaste vloer,
uiterst slijtvast voor
intensief gebruik!
Inclusief:
+ Inmeten
+ Egaline + Primer
+ Primer aanbrengen
+ Egaliseren + Schuren
+ Reinigen + Leggen
(bij ons zijn de
prijzen wél
incl. btw)

66,-

43,95
Elders

p/m2

Rotarycafé met lezing door Matthijs Schouten Comeback in authentiek, maar modern jasje na complete renovatie
een Nederlandse filosoof en ecoloog.
HOLTEN - Op 14 mei houdt RotaStayokay Gorssel heropent deuren in iconisch Noors jachthuis
ryclub Bathmen De Schipbeek een
Rotary Café. Ecoloog en filosoof
Matthijs Schouten zal tijdens deze
avond een lezing geven over de
noodzaak om ons fundamenteel te
herbezinnen op onze verhouding
tot de natuur. Daarnaast is er de
gelegenheid om kennis te maken
met de Rotary en met de leden van
deze club.
Het café zal plaatsvinden in Natuurmuseum Holterberg te Holten. Rotary
is een wereldwijde organisatie met als
doel mensen uit verschillende beroepen en achtergronden bij elkaar te
brengen en projecten uit te voeren
die de samenleving ten goede komen.
Leden van Rotaryclub Bathmen De
Schipbeek komen uit het stroomgebied
van de Schipbeek: uit Deventer, Bathmen, Holten, Rijssen, Markelo, Laren,
Diepenheim en Goor. Deze avond kunt
u, na de lezing van Matthijs Schouten
tijdens het Rotarycafé kennis maken
met leden van RC Bathmen de Schipbeek. Matthijs G.C. Schouten (1952) is

Hij is in dienst van Staatsbosbeheer.
Hij heeft tevens een aanstelling als
buitengewoon hoogleraar ecologie
en filosofie van het natuurherstel
bij de leerstoelgroep Natuurbeheer
en Plantenecologie van Universiteit
Wageningen. Ook is hij hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan
de Universiteit van Cork (Ierland). Hij
heeft een grote belangstelling voor
levensbeschouwelijke kwesties en in
het bijzonder voor onze perceptie van
natuur. Hij studeerde vergelijkende
godsdienstwetenschappen en oosterse
filosofie. Van zijn hand verscheen o.a.
'De natuur als beeld in religie, filosofie
en kunst'. Aan deze avond zijn geen
kosten verbonden; deze avond wordt
u aangeboden door RC Bathmen de
Schipbeek. Belangstellenden kunnen
zich opgeven door een mail te sturen
naar rotarycafe@rcbathmen.nl onder
vermelding van naam en woonplaats.
Er is nog slechts een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. U krijgt per mail
een reactie.

GORSSEL – Op vrijdag 10 mei heropent Stayokay Gorssel na een complete renovatie officieel
zijn deuren. Het vernieuwde hostel biedt plaats
aan gezinnen, individuele reizigers, groepen
en zakelijke gasten. Daarnaast wil Stayokay de
band met de lokale gemeenschap versterken en
een fijne 'huiskamer in de Achterhoek' bieden.
Stayokay nodigt dan ook alle buurtbewoners en
overige geïnteresseerden uit zich aan te melden
voor het evenement op 10 mei (17.30 uur) en de
sfeer in het vernieuwde hostel zelf te ervaren.
Karakter
Het pand is sfeervol en duurzaam verbouwd met
behoud van de karakteristieke elementen. Hostelmanager Bob Ermens: "Na deze renovatie zijn we
zeker toekomstbestendig, zowel voor de nieuwe
generatie reizigers als buurtbewoners. Mooist vind
ik dat het karakter van het oude jachthuis - ooit
geschonken door de Noorse Koning en nu een
rijksmonument - meer dan ooit zichtbaar is. Alles
komt samen: de oorsprong, het nu, de ongedwongen sfeer en de mensen: jong, oud, reizigers en
locals."

Faciliteiten
Het hostel aan de Dortherweg 34 heeft een
Moederdagbingo bij ontmoetingsplek de Veldhoek
sfeervolle bar, restaurant met openhaard, zit- en
speelkamer, zonnige serre, een grote tuin rondom
bingo
en
na
afloop
de
gesponsorde
HARFSEN- Op donderdag 2 mei
met terras en een speeltuin voor de kleinsten. Voor
eitjes
van
Spar
Vrielink.
Ger
en
Elly
Vos
wordt er een bingo gehouden bij
schonken de bingo prachtige planten. gasten die willen overnachten, biedt Stayokay
ontmoetingsplek de Veldhoek. Om
Gorssel 120 slaapplaatsen, verdeeld over 20 (privé)
Diane Hagenaars had leuke Paaspak13.45 uur is de zaal geopend en
ketten gemaakt van de opbrengst van kamers met eigen sanitair, zespersoons Noorse stustaan de koffie en thee klaar. De
ga's en vier Wikkelhouses: duurzame tiny houses
haar zelfgemaakte kaarten. Jumbo
bingomiddag kost u € 2,50 en een
Gorssel sponsorde diverse lekkernijen. van karton. Ook zijn er drievergaderruimtes en is
kopje koffie of thee € 1,00. Voor
leden kost een bingomiddag € 1,50 De hoofdprijs, een prachtig Jumbopak- het hostel geliefd als feest- en bruiloftslocatie.
ket, ging naar Natasja Bruggeman.
en is er gratis koffie en thee.
Sociaal en duurzaam
De gratis bingo werd gewonnen door
Dit keer staat de bingo in het teken
Tonnie Reilink. Er staat weer een grote Stayokay heeft verantwoord ondernemen hoog
van Moederdag. De bingo begint om
in het vaandel staan. Bij het herinrichten van
14.00 uur. De Paasbingo was een groot groep vrijwilligers klaar om u hulp te
het hostel is waar mogelijk gebruik gemaakt van
bieden.
succes de vele gasten genoten van de

circulaire materialen. Zo zijn de vintage stoelen
uit de jaren 60 voorzien van een jachtprint, zijn
de tegels in de douche cradle-to-cradle en kun je
slapen in duurzame Wikkelhouses van karton. De
medewerkers werken in gerecyclede bedrijfskleding
en in het restaurant zijn verantwoorde, biologische
producten verkrijgbaar. Ook gasten worden betrokken: door ze te vragen korter te douchen en afval
te scheiden bijvoorbeeld.
Mengtafel
De feestelijke opening van Stayokay Gorssel op
10 mei valt samen met het 90-jarig bestaan van
Stayokay. Zo lang ontvangt Stayokay al gasten
die graag samen een onvergetelijke tijd beleven.
De opening zal dan ook gevierd worden met een
zeer passend evenement: De Mengtafel, een avond
om nieuwe mensen te ontmoeten en boeiende
gesprekken te voeren aan lange tafels met heerlijk
eten en drinken. De Mengtafel vindt bij mooi
weer plaats in de tuin van het hostel. Een kaartje
om aan te schuiven bij het 3-gangen diner kost
€ 18,50 en daarvan gaat ook een bedrag naar het
Stay4all fonds. Dit fonds verzorgt schoolkampen
voor kinderen van ouders die dat niet kunnen
betalen.
Meer informatie en aanmelden: https://www.
stayokay.com/nl/90-jaar/mengtafel
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Complete Wellness badkamer

Jubileumknaller

Budget Trendline badkamer

Jubileumknaller

4

2

Badkamer Bella Vista, wastafel,
spiegel, wandcloset, douchecabine,
designradiator, accessoireset.

Keramisch parket

Jubileumknaller

3100,-

1545,-

Elders

6
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40,- v

25,-

Van

p/m2

klanten
vertellen

25x100 cm eiken Top fabrikaat porcelenato, geschikt
voor intensief gebruik, in meerdere kleuren leverbaar.

8

• Interieurbouwkwaliteit
• Altijd maatwerk
• Hoogte tot 270cm
• Robuuste profielloze deuren
• In 60 kleuren
leverbaar
• Silent rolsysteem
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Megastore Rijssen

!
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g op m f basis inte
ie
Inclus

395,-

per m1

o.b.v. witte deur

4995,-

Normaal 13

Volledi

Maatwerk kasten zonder stalen deurlijsten Strak afgewerkte deuren zorgen
voor een chique en moderne uitstraling.

PAUL ROESCHER

75x75 cm

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

VAKKUNDIGE MONTAGE
DOOR ONS MOGELIJK
(TEGEN VASTE PRIJZEN)
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Stuntprijs!

85% van de klanten beveelt
Paul Roescher aan!

Schuifdeurkasten voor de woon- en slaapkamer

Jubileumknaller

BY

ile u
Help ons

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 10 dagen lang met
All inclusive dagen.
Met heel complete acties die z’n
weerga niet kennen!
U profiteert!

Roesch

er

bij Roescher

agen:

april t/m z

m

Tien actie
d

Din. 30

”Proef onze
huisgemaakte
tarte tatin
Uw bezoek wordt
door mij volledig
verzorgd, daarnaast
krijgt u deskundig
advies over kooken bak apparaten.”

Complete badkamer:
+ sun shower
+ inbouwkranen met waterval en regendouche
+ 25 m2 XXL woonvloer tegels 75x75cm,
in betonlook, leverbaar in 3 kleuren
+ vrijstaand bad en kraan
+ luxe meubel, spiegel met klok en
verlichting
+ randloos toilet, hygiene glazuur
+ lijm en voeg

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.

Vake bin ik te bange!
Waarvoor? Toen ik in het donker de auto in de 'looze' zette.
Ja!, ik wist het zeker, achter de tractor zag ik iets. Daar
stond iemand.
De griebels lepen mie aover de grabbels. Wat te doen in zo'n
situatie. Kalm blijven! Makkelijker gezegd dan gedaan. De
autolichten aan gelaten, deur op slot, stil blijven zitten. Er
gebeurde niets.
Stijf van schrik ben ik de auto uit gevlucht, een gevoel alsof
iemand mij achtervolgde; met de schrik in de benen Jan
opgehaald.
Hij scheen met een zaklicht de schuur rond, daar zag hij de
kwade geest. "O", zei Jan: "Kiek, daor hej die lelijke kerel
wè, die heb ik vandage daor neer ezet!"
't Was een rol zwart landbouwplastic. En zo kriej' verhalen
de wereld in, of nit dan!

Jubileum jaar

Zwembad De Looërmark open!
BATHMEN – Tijdens een stralende zondag 21 april is het jubileumseizoen van Zwembad De Looërmark in Loo-Bathmen
geopend door voorzitter Bas van Swigchem. Voorafgaand
aan de officiële openingshandeling werd er door alle
aanwezigen getoost op het vijftig jarig jubileum van
het zwembad. Ook werd het nieuwe logo officieel
gepresenteerd.
Na deze plichtplegingen was het dan echt tijd om het
water in te gaan. Na de traditionele eerste plons kon
iedereen het water in. Het water was warm genoeg met
24,4 graden, dit terwijl de buitentemperatuur ruim boven
de 25 graden was.
•
Foto boven: de officiele eerste duik. Foto links:
ook voorzitter Bas van Swigchem haalde een nat pak!

Alie van de Pothaar
Repair Café
in Kulturhus Laren

Zij helpen gratis bij alle mogelijke reparaties (ook kleding e.d.);
gereedschap en materialen zijn
Alles dat het niet meer
LAREN - Op zaterdagAlie
11 mei
van deaanwezig.
Pothaar
doet,
is
welkom
en maakt kans op
draait het in Kulturhus ’t Kruiseen geslaagde reparatie. De vaklui
punt aan de Verwoldseweg 1
allemaal weer om repareren. Het in Repair Café Laren weten bijna
Repair Café bestaat 5 jaar! In die altijd raad.
In het Kulturhus treft u ook de
jaren hebben vele inwoners van
Laren en omgeving de weg naar Eeko Box aan. Hierin kunt u lege
het Kulturhus gevonden en heb- cartridges en oude mobiele teleben de vrijwilligers vele honder- foons deponeren. De opbrengst van
uw ingeleverde materialen komt
den reparaties uitgevoerd.
ten goede aan de stichting Geef
Tussen 09.30 uur en 12.30 uur
een knuffel.
staan ze weer voor u klaar.
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OCCASIONS VAN DE BATHMENSE
GROENOUWE

Volkswagen Golf 1.4 Tsi DSG-automaat
R-Line / Navi / 18 Inch / Adap. cruise / Incl 6
maand BOVAG garantie.
08-2017 € 23.945,-

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

Autobedrijf

Watersport

Caravan/camper

Trekhaken

8X
VW Sportsvan
op voorraad!

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Dynamic Flow /
Camera / Navi / Lane assist / Incl 6 maand
BOVAG garantie.
01-2018 € 24.845,-

Volkswagen Golf Sportsvan 1.2 Tsi Highline Sound / Xenon / Adap.Cruise / Navi /
Incl 6 maand BOVAG garantie.
04-2017 € 22.945,-

Dit is slechts een klein deel uit onze voorraad. Ca. 100 occasions vindt u op

GROENOUWE.NL

AUTOBEDRIJF
LETTELE/BATHMEN

STEGEMAN

gespecialiseerd in Peugeot & Citroën

Holtenweg 128 Lettele/Bathmen Tel. 0570 - 541 262

www.stegemanbathmen.nl

OP KORTE TERMĲN NOG MET EEN
LUXE CAMPER OP VAKANTIE?
DAT KAN! DE VOLGENDE MODELLEN
ZĲN NOG BESCHIKBAAR:

Garage Leijenaar

Bathmen

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

Chausson twist 2-persoons van 03-05 tot 31-05-2019 vrĳ
Burstner Nexxo 2-persoons van 03-05 tot 31-05-2019 vrĳ
Chausson Flash 3-persoons van 03-05 tot 10-05-2019 vrĳ
Chausson 627 4-persoons

van 03-05 tot 10-05-2019 vrĳ

Chausson 628 4-persoons

van 03-05 tot 10-05-2019 vrĳ

Chausson 627 5-persoons

tot 14-06-2019 vrĳ

Fiat Grande Punto 1.4-16V Sport
3 drs., airco, 2008, 136.552 km.

€ 3.950,-

Renault Captur TCE 90 Intens
+ camera, 2018, 17.322 km.

€ 18.450,-

https://www.groenouwe.nl/camperverhuur
SPECIALIST IN VERHUUR EN ONDERHOUD VAN CAMPERS!

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

24-uurs tankstation

Renault Clio IV Estate TCE 90 Expression
+ navi + airco, 2013, 50.263 km.

€ 9.850,-

Formula Edition
Renault Trafic DCi 145 Twin turbo T29
(ex. BTW) € 26.950,L2H1 DC, 2017, 46.375 km.

Renault Twingo III SCE 70 Collection
5 drs., 2018, 17.689 km

€ 10.950,-

Limited
Renault Mégane Estate 1.2 TCe 115
€ 14.950,airco, airbags, 5 drs., 2016, 61.359 km.

Voor onze complete voorraad kijk

op: www.garageleijenaar.nl
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E BOVAG BEDRIJVEN
Caravan- en camperverhuur, in-en verkoop
jong gebruikte caravans, vouwwagens en campers.
AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI PROLINE
2013 | 106.517 km | benzine
€ 15.400,-

Knaus Celebration 500 FU
rondzit, mover, voortent!

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

2012 ...................................€ 14.995

€ 8.950,-

Hobby Excellent 400 sf vast
bed en vt, 2008
MAZDA 2 1.3 XS
2015 | 39.000 km | benzine

Hobby Excellent Easy 400 sb/sf vol aut. mover
2007 .......................................................................................€ 8.750

€ 8.950,-

Burstner Premio 480 TK 480 stapelbed 1300kg
2012 .....................................................................................€ 13.995

Hobby Excellent 400 sf vast
bed en vt, 2008

€ 11.400,-

Knaus Country met vastbed
1992 .......................................................................................€ 2.250

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

Delta Flevo 3900tz flevo dorema tent
2002 .......................................................................................€ 4.950

€ 8.950,-

Hobby Excellent 400 sf vast
bed en vt, 2008

Hobby Excellent 400 sf vast
bed en vt, 2008

TOYOTA AYGO 1.0 VVT-i DYNAMIC
2011 | 67.918 km | benzine
€ 5.700,-

€ 8.950,-

Hobby Excellent 400 sf vast
bed en vt, 2008

Beyerland Sprinter Sport in nieuw staat met vt
2007 .......................................................................................€ 8.950

€ 8.950,-

Knaus Marcampo Mustang 410 fransbed
2000 .......................................................................................€ 4.250

VW PASSAT VARIANT ALLTRACK 1.8 TSI
2012 | 109.253 km | benzine
€ 16.900,-

Hobby Excellent Easy 495 fransbed rondzit
2007 .......................................................................................€ 9.250
T@B 320RS met walker voortent
2015 .....................................................................................€ 11.750

€ 8.950,-

Knaus Sudwind 500 EU mover zakluifel
2006 .......................................................................................€ 9.950

Hobby Excellent 400 sf vast
bed en vt, 2008

VW GOLF 1.4 TSI ACT 140pk HIGHLINE
2013 | 114.081 km | benzine
€ 14.400,-

Wij verzorgen ook het onderhoud aan uw caravan.
Holterweg 130 - 7434 PB Lettele/Bathmen
Tel. 06-46006667 | Mail: info@yorcaravan.nl

SUZUKI CELERIO1.0 EXCLUSIVE RHINO
2017 | 35.716 km | benzine
€ 9.400,-

Schoon, schoner schoonst
bij Garage Leijenaar

AUTO VAN DE WEEK

Autobedrijf

Watersport

Caravan/camper

Trekhaken

Peugeot 207 SW 1.6 VTI BLUE LEASE EXECUTIVE
ZHandgeschakeld, benzine, lichtgrijs metallic, 2010, 172.578 km

€ 6.850,-

AUTOBEDRIJF
LETTELE/BATHMEN

STEGEMAN

gespecialiseerd in Peugeot & Citroën

BATHMEN - Kom zaterdag 11 mei naar de auto-was-dag bij Garage
Leijenaar, en was uw auto in de vol-automatische Karcher wasstraat!
Deze dag biedt Leijenaar in samenwerking met zelfstandig Jemako
distributiepartners Renate Berg en Mariet Leijenaar de volgende
aanbiedingen tussen 10.00-15.00 uur:

Holtenweg 128 Lettele/Bathmen Tel. 0570 - 541 262

•

www.stegemanbathmen.nl

•
•

10% korting op Wasprogramma
2&3
Gratis behandeling met speedpolish van Jemako
Gratis reinigen ramen aan de
binnenzijde met Jemako

•

Gratis dashboard reinigen met
Jemako
• En extra korting op autosets
van Jemako.
Zo kunt u weer met een schoon en
frisse auto de lente in!
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Minigraver
te huur

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

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

NIEUW:

DIEPLADERTRANSPORT
tot 19 meter lengte, 44 ton

Te huur: verreiker

met of zonder machinist, inclusief diverse hulpstukken.
3,5 ton / 11 meter.

B rilman
Bathmen

www.brilmanbathmen.nl
06-23784700

-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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‘Krachtpatsers’ van de Krachtklas aan de slag in ‘t Dijkhuis
BATHMEN - Iedere vrijdag gonst
het van de bedrijvigheid in ’t
Dijkhuis. Dat doet het natuurlijk iedere dag, maar op de vrijdagochtend is er extra gezellige
drukte. Acht kinderen van de
Krachtklas van drie Bathmense
Basisscholen werken op verschillende afdelingen van het
huis. En wat doen ze dat goed!
Of ze nu de was moeten vouwen of koffie schenken aan de
bewoners, ze doen het zichtbaar
met plezier en ook nog supergoed! En de bewoners genieten
van de kinderen om hen heen.
Een prachtig initiatief waar
iedereen blij van wordt.

dementie. "Ik vind het leuk om
op deze afdeling mee te werken",
vertelt Zoë, "we wandelen met de
bewoners en doen spelletjes. Ik
heb hier vooral geleerd om met
ouderen om te gaan en vind dat
fijn." Zoë heeft er talent voor, dat
is duidelijk. Heel rustig beweegt
ze zich tussen de bewoners en vol
enthousiasme speelt ze het parachutespel mee. Geduldig raapt ze
bijzonder en verdient het om op
de ballen die overal heen vliegen
welk gebied dan ook in zijn of
haar kracht gezet te worden", legt op. Een van de bewoners vraagt
vooraf aan haar of ze ook meehij vol enthousiasme uit, "een
doet met het spel. Zoë antwoordt
Krachtklas zorgt er natuurlijk
bevestigend. ,"Dat vind ik leuk",
niet alleen voor dat praktisch
zegt de bewoner blij. Meer wooringestelde kinderen activiteiten
doen die aansluiten bij hun mani- den zijn niet nodig om te laten
zien hoe geslaagd dit initiatief is.
er van leren, maar zorgt er ook
Juf Pauline Stikker begeleidt deze voor dat hun zelfvertrouwen en
Enthousiasme bij ’t Dijkhuis en
welbevinden groeit. Zij ontdekvrijdag de acht leerlingen en is
bij de scholen
zelf ook erg enthousiast. "We zijn ken hun kwaliteiten. En dat zijn
er dit schooljaar mee begonnen", kwaliteiten die hard nodig zijn in "Ik heb ook niet lang nageonze samenleving! Zij zien in dat dacht of we hieraan mee zouden
vertelt ze, "mijn collega Bram
werken", laat directeur Jackie
iedereen, of je nu leert of werkt
Pennings heeft dit opgezet. De
met je hoofd, handen en/of hart, van Beek weten, "ik was meteen
Dorpsschool, De Looschool en De
enthousiast toen Meester Bram bij
een steentje bijdraagt aan onze
Rythmeen doen mee. Het idee
ons aanklopte en het was dan ook
maatschappij. Naast het feit dat
achter de Krachtklas is om kinzo geregeld. We geven deze kinik het fantastisch vind om vier
deren van wie de talenten meer
deren graag de kans om te laten
op praktisch gebied liggen in hun dagen in de week leerkracht te
zien wat ze in hun mars hebben.
kracht te zetten. Wekelijks werken mogen zijn voor mijn groep 7,
En dat is heel wat. Dat heb ik al
kijk ik ook elke donderdagmidze een paar uur in een bedrijf of
wel gezien!"
instelling. De komende weken zijn dag uit naar de vrijdagochtend
waarin de Krachtklas samenkomt. Ook initiatiefnemer Meester Bram
ze aan de slag op de verschillenis tevreden over de samenwerking
De waardering die de kinderen
de afdelingen van ’t Dijkhuis. Je
en hij ziet dat het werkt. "Ik ben
ziet dat de kinderen het geweldig krijgen en wat dit met hen doet,
’t Dijkhuis ontzettend dankbaar
is niet te beschrijven.
vinden en opbloeien. Het is echt
voor deze mogelijkheid", laat hij
een opsteker voor ze. Daar kan ik Kippenvel!"
weten, "aan het begin van het
zo van genieten!"
schooljaar ben ik op bezoek geweLeren om met ouderen om te
est bij bedrijven en instellingen
gaan
Waardering en zelfvertrouwen
om mijn ‘verkooppraatje’ te houdZoë Jansen zit in groep 7 van
Bram Pennings, leerkracht van
en. Jackie en ik zaten meteen op
groep 7 van de Dorpsschool, vindt De Looschool en doet mee met
een lijn en zijn dus deze unieke
de Krachtklas. Zij werkt deze
dat op elke school er naast een
samenwerking aangegaan. En het
vrijdag op Banekate, de afdeling
‘Plusklas’ ook een ‘Krachtklas’
werkt. Mooi om te zien!”
voor ouderen met onder andere
zou moeten zijn. "Ieder kind is

World Fair Trade Day en moederdagaanbieding bij
Wereldwinkel Bathmen
BATHMEN - Over de hele wereld
is het zaterdag 11 mei 'World
Fair Trade Day'. En er valt wat te
vieren want steeds meer mensen
kopen fairtrade koffie, bananen
en chocolade. Daardoor kunnen steeds meer hardwerkende
boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden werken aan een
beter bestaan. De Wereldwinkel
draagt hier haar steentje aan bij.
Maar we zijn er nog lang niet. In
heel veel landen werken mannen,
vrouwen en helaas ook kinderen
onder slechte arbeidsomstandigheden voor een laag loon. Op deze
dag wordt hier wereldwijd aandacht
aan besteed. Dus blijf kiezen voor
fairtrade alternatieven, dat geldt
voor foodproducten maar natuurlijk ook voor kleding.
In de week voor Moederdag heeft
de Wereldwinkel Bathmen speciale
aandacht voor prachtige kralen uit
Kenia en 'Sjaals met een verhaal'
uit India. En daarom worden in de
week van 4 t/m 11 mei de sieraden,

sjaals en tassen met 15 % korting
aangeboden.
De prachtige handgemaakte en
handbeschilderde sieraden van
keramiek komen uit Kenia, Oost
Afrika. De prachtige, unieke kralen
worden gemaakt van klei uit het
gebied rondom Mount Kenya, wat
het product authentiek van deze
streek maakt. Meer dan 350 lokale
vrouwen zijn in dienst bij Kazuri
en elk steentje wordt met de hand
gevormd en geglazuurd. De collectie bestaat uit halskettingen,

armbanden, oorbellen en ringen in
prachtige kleurencombinaties. De
kralen zijn ook los te koop en op
deze manier is het mogelijk om een
eigen ketting samen te stellen. En
natuurlijk zijn deze kralen fairtrade
geproduceerd. Dus kom deze week
naar de Wereldwinkel en maak
moeder blij met een mooie ketting,
sjaal of tas!
Op zaterdag 11 mei staan in de
winkel een hapje en een drankje
klaar in verband met World Fair
Trade Day.

Bathmen Dementie Vriendelijk
BATHMEN - Op 25 april is de
vanuit de werkgroep 'Bathmen
Dementie Vriendelijk' de eerste
training 'GOED omgaan met
dementie' aan verschillende
ondernemers uit Bathmen en
hun medewerkers gegeven. De
deelnemers kregen algemene
informatie over de verschillende vormen van dementie en
het herkennen hiervan.
Vervolgens werd er aandacht
geschonken aan 'het omgaan met'
mensen die een vorm van dementie hebben.
Na de pauze was er ruimte om
allerlei praktijksituaties te bespreken.
Om op een juiste manier met
mensen met dementie om te
gaan, is vanuit het project
Samendementievriendelijk van

Alzheimer Nederland de methode
GOED ontwikkeld.
G = Geruststellen.
O = Oogcontact maken.
E = Even meedenken.
D = Dank je wel (het contact positief beëindigen).
Na afloop van de training ontvingen alle deelnemers een certificaat. De training werd als heel
positief ervaren en men gaf aan
meer inzicht te hebben gekregen
in alles wat met dementie te
maken heeft.
Wilt u ook met uw onderneming
deze training volgen, dan kunt
u zich opgeven via email bij
Bathmen Dementie Vriendelijk.
E-mailadres: dementvriendelijkbathmen@outlook.com

Brandblussercontrole
BATHMEN - Zaterdagmorgen
11 mei van 9.00 tot 12.00 uur
wordt er een brandblussercontrole gehouden aan de brandweerkazerne aan de Koekendijk te Bathmen. U kunt zich
hiervoor voor 8 mei aanmelden
bij: Erik Brilman 06-23784700
/ brilmanbathmen@gmail.com
Wilt u bij de opgave ook even
vermelden hoeveel blussers u ter
keuring wilt aanbieden.
Wist u dat:
• dat de brandweer, zowel op
de kazerne als op locatie
tijdens diverse gelegenheden
presentaties op maat kan
verzorgen? Vraag naar de
mogelijkheden!
• wanneer uw rookmelder wel
eens af gaat zonder dat er
rook te bespeuren valt, dit
meestal te maken heeft met
stof dat zich in de inlaat van
de melder bevindt? Dit is
in de meeste gevallen op te
lossen door met de stofzuiger de melder een keer goed

uit te zuigen.
de brandweer adviseert om
uw rookmelders en CO melders minstens elke maand te
testen?
• u de brandweer ook om
advies kunt vragen t.b.v.
brandveiligheid, rookmelders, CO melders enz.?
Mocht u nog vragen hebben naar
aanleiding van dit schrijven, over
brandveiligheid of andere zaken,
stel ze gerust!
Erik Brilman 06-23784700
dorpsbrandwachtbathmen@
gmail.com
•
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stichting bathmen promotie

www.bathmen.nl
In 'Battum' is altijd wat te doen!
EVENEMENTEN MEI 2019

Max Verstappen terug tijdens vierde
editie Jumbo Racedagen
BATHMEN/COLMSCHATE - De
‘Jumbo Racedagen, driven by
Max Verstappen’ komen terug
voor een zinderende vierde editie. Jumbo Supermarkten, Circuit
Zandvoort, Red Bull Nederland
en Verstappen Management
slaan opnieuw de handen ineen
en organiseren op zaterdag 18
en zondag 19 mei wederom het
grootste familie race-evenement
van Nederland. Deze dagen kunnen alle racefans nationale held
Max Verstappen op het legendarische Circuit Zandvoort live in
actie zien in zijn Aston Martin

Red Bull Racing Formule 1-bolide. De Jumbo Racedagen bieden
de ultieme Formule 1-beleving
voor de hele familie: spannende
Formule 1-demonstraties, diverse
verrassende racewedstrijden
en een uitgebreid aanbod aan
entertainment en lekker eten en
drinken.

uitgebreid met verrassende races,
activiteiten en entertainment. In
2018 beleefden diverse spectaculaire raceonderdelen hun primeur:
de Ladies GT Race, de Red Bull
Caravanrace en de FIA WTCR World
Touring Car Cup. Het programma
van 2019 wordt later dit jaar bekendgemaakt.

Vorig jaar vonden meer dan
110.000 mensen hun weg naar
Circuit Zandvoort voor de Jumbo
Racedagen. Ieder jaar trekt het
racespektakel meer bezoekers
en wordt het programma verder

Hét familie race-evenement van
het jaar
Frits van Eerd, algemeen directeur
van Jumbo, kijkt uit naar de vierde
editie: “Samen met Max Verstappen, Circuit Zandvoort en Red Bull
organiseren we alweer voor het
vierde jaar op rij de Jumbo Racedagen. We werken er samen hard aan
om de vorige drie edities van dit
mooie evenement voor jong en oud
te overtreffen. Ik ben er trots op
dat het ons lukt om al die families
die het evenement trekt, ieder
jaar weer te verrassen met een nóg
mooier programma. Ook dit jaar
doen we het allemaal weer voor
die grote glimlach op duizenden
gezichten!”
Ook dit jaar kunnen klanten van
Jumbo weer sparen voor gratis
duintickets voor de Jumbo Racedagen. Tribunekaarten en F1-Paddockkaarten kopen kan via
www.circuitzandvoort.nl.

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

18:45

Herdenking

Centrum Bathmen

woensdag
8 mei

20:30

Filmhuis Cinebat; GIRL

Cultuurhuus Braakhekke

zaterdag
11 mei

10:00

Nationale Molendag

Windkorenmolen de Leeuw

zaterdag
11 mei

10:00

Geraniummarkt/moederdagmarkt Windkorenmolen de Leeuw

zaterdag
11 mei

15:00

Moederdagconcert
'Koren op de Molen'

Windkorenmolen de Leeuw

zondag
12 mei

14:30

Moederdagconcert DSO & SOL

Cultuurhuus Braakhekke

woensdag
15 mei

20:00

Bijeenkomst over
sportvoorzieningen in Bathmen

Cultuurhuus Braakhekke

vrijdag
17 mei

21:00

Pubquiz

Café-Bar-Zaal "de Brink"

zaterdag
18 mei

18:15

Filmhuis Cinebat; Monky

Cultuurhuus Braakhekke

zaterdag
18 mei

20:30

Filmhuis Cinebat;
Bohemian Rhapsody

Cultuurhuus Braakhekke

woensdag 22 tot
en met zaterdag 25 mei

P.J.B. Wandelvierdaagse

Cafe de Brink/
Cafe de Koerkamp/
Looschool

zaterdag
25 mei

07:00

Rododendron wandeltocht

Café-Restaurant
De Koerkamp

zaterdag
25 mei

20:30

Helligen Hendrik 'Oald zeer'�

Cultuurhuus Braakhekke

Repair Café

NoaberLOOkaal

woensdag
29 mei

09:00-12:00

donderdag
30 mei

09:00

Skiwfietstocht

Cultuurhuus Braakhekke

donderdag
30 mei

10:00

Dier&Tuin fair,
vertelt je een verhaal

Dier&Tuin fair

donderdag
30 mei

13:00

Gein op het Plein

Schoolstraat

Staat uw activiteit er niet bij?
Geef door via info@bathmen.nl

4 mei herdenking in Okkenbroek
OKKENBROEK - Ook dit jaar verzorgt Plaatselijk Belang Okkenbroek op 4 mei vanaf 19.30 uur
de herdenking in het prachtige
kerkje. Er wordt dan op een
eigentijdse wijze vorm gegeven
aan het nationale thema: geef
vrijheid door. Het programma
bestaat uit gedichten, liederen,
overdenkingen en stilte.
Deze herdenking is mede voorbereid door Hanneke Overduin,
de kerkelijk werker van de PKNgemeente; zij woont in de inmiddels geheel verbouwde pastorie.

Een mooie gelegenheid voor de
Okkenbroekers om kennis met haar
te maken.
Aan het einde wordt bij de kerk
2 minuten stilte gehouden en
zingt men samen het Wilhelmus.
Daarna gaat men te voet naar de
begraafplaats. Daar worden een
gedicht voorgedragen, een krans
gelegd bij het herdenkingsteken
en rozen gelegd op de graven van
de Okkenbroekers die in de oorlog
zijn omgekomen. Daarna loopt men
terug naar Okkenbroek. Men hoopt
dit jaar wederom op een goede
opkomst.

Dodenherdenking Lettele 4 mei 2019
T.w.v € 379,Bij aankoop van een automower
vanaf type 315 krijgt u een
Accu trimmer set compleet GRATIS

Nieuw 435/535 AWD
ontworpen door de wereldleider Colmschate Holterweg 112

www.unicomoost.nl

zaterdag
4 mei

Tel 0570-503806

Lettele
Haarle

Ten havesweg 1
Molenweg 8A

Druk en zetfouten voorbehouden op = op

LETTELE - Alle Lettelenaren,
jong en oud, worden uitgenodigd
voor de dodenherdenking bij ons
monument op het kruispunt in
het dorp.
Net als andere jaren wordt op 4
mei in Lettele de dodenherdenking
georganiseerd. De bijeenkomst
start om 19.30 uur. Men staat met
muziek, zang, verhalen en gedichten stil bij het thema van 2019:
‘In vrijheid kiezen’. Om 20.00 uur
worden de twee minuten stilte in
acht genomen.
Bij aankomst krijgt iedereen de

teksten van de liederen aangereikt
en een roos om na de kranslegging
op het monument te leggen. Natuurlijk kunnen ook eigen bloemen
worden meegebracht.
Na afloop is er voor iedereen
gelegenheid om samen koffie te
drinken bij café restaurant De
Koerkamp.
De organisatie van de dodenherdenking is in handen van Plaatselijk Belang in samenwerking met
de Ondernemersvereniging Lettele,
de SECL, de H. Nicolaaskerk, More
Music Orkest en vele vrijwilligers.
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met o.a: zang en muziek, beeldende kunst, film en fotografie,
welness, bewegen, buitenleven, eten en drinken
CAR_uitn_A5liggend_lentekriebels_100419.indd 1

Vertrouwd
dichtbij
10-04-19 15:50

Bij Carinova is er veel aandacht voor kwaliteitsbeleving, persoonsgerichte zorg en een zinvolle dagbesteding.
Op 10 april 2018 lanceerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het programmaplan
Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op locatie. Een deel van dit plan bestaat uit het
dagbestedingsproject ‘De Schatkist’. Hiermee worden initiatieven vanuit de bewoners, naasten, vrijwilligers
en medewerkers op maat georganiseerd en mogelijk gemaakt.
Graag willen we laten zien wat er allemaal is gerealiseerd.
Daarom organiseren we op ZATERDAG 11 MEI 2019

VAN 11-16 UUR OP WOONZORGLOCATIE SINT JOZEF
TE DEVENTER HET LA LA LENTE FESTIVAL.
Iedereen is welkom. Tijdens een markt kunt u zien en beleven
waarmee we bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers
inspireren. U bent van harte welkom om een dagje te
genieten van elkaars geluk.

Carinova
Woonzorg locatie Sint Jozef
St. Jozefplein 1
7415 EH DEVENTER

Carinova

Postbus 678 7400 AR DEVENTER

T 0900 86 62 E info@carinova.nl I www.carinova.nl

CAR_uitn_A5liggend_lentekriebels_100419.indd 2

10-04-19 15:50
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Valpreventiecursus, in balans
DEVENTER - Stevig op uw benen staan en echt op ze vertrouwen:
met het beweegprogramma “In Balans” kunt u een enorme verbetering van uw spierkracht en evenwicht bereiken. De kans om te
vallen wordt kleiner en uw algehele conditie verbetert.
Programma
De cursus bestaat uit een kosteloze informatiebijeenkomst. Hierna
besluit u of deel wilt nemen aan
de eerste drie cursusbijeenkomsten. Het zijn bijeenkomsten
met handige oefeningen, tests
en informatie over bewegen en
evenwicht. Daarna kunt u kiezen
om nog tien weken trainingen
te volgen met oefeningen op uw
eigen niveau. De trainingen zijn
gebaseerd op de principes van
tai chi, een traditioneel Chinese
bewegingskunst.
De informatiebijeenkomst vindt
plaats op woensdag 8 mei van
15.00 – 17.00 uur. Locatie:
Carinova, locatie Sint Jozef, Sint

Jozefplein 1, Deventer.U kunt
zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst via: Fysiotherapie.
SintJozef@carinova.nl of bellen
met 0900 8662, het algemene
nummer van Carinova.

nieuw

Kosten
De informatiebijeenkomst is
gratis. De 3 cursusbijeenkomsten
kosten 30 euro en 10 weken
trainingsbijeenkomsten 100 euro.
U kunt zich voor elk deel apart
inschrijven en kunt na elk onderdeel kiezen of u het volgende
onderdeel wilt volgen. Bekijk ook
uw aanvullend pakket, er zijn
enkele verzekeraars die de cursus
vergoeden.

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

25e Rododendron wandeltocht

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

aart vandepol.nl

B A D K A M E R S , K E U K E N S & V LO E R E N

Fietspaadje naast kerk Okkenbroek voorlopig gesloten
OKKENBROEK - Het fiets- en
voetgangerspaadje dat in de
loop der jaren is ontstaan naast
de garage bij de kerk in Okkenbroek wordt binnenkort
afgesloten. Er wordt nieuw gras
ingezaaid.
De tuin rondom de kerk in Okkenbroek ondergaat een grote onderhoudsbeurt. Dat gebeurt in fases.
Binnenkort is het tuingedeelte
achter en naast de garage aan de
beurt. Alle overbodige spullen
worden opgeruimd en het hele veld
wordt opnieuw ingezaaid. Om het
gras kans te geven zich goed te
LETTELE - Wie wandelt er op zaterdag 25 mei mee met de 25e
Rododendrontocht? Wandelen door natuurgebieden langs weilanden ontwikkelen wordt het veldje vooren sloten over het mooie Sallandse platteland in een georganiseerde lopig afgesloten voor voetgangers
en fietsers. Het pad dat aan de buiwandeltocht. De tocht wordt wederom gezamenlijk georganiseerd
door DOCA (Deventer Oost Club Activiteiten) en
de Stichting Bathmen Promotie.
Dit jaar is het de laatste keer dat DOCA de organisatie van de Rododendrontocht voor haar rekening
neemt. De organisatoren van DOCA worden wat
ouder en zij menen dat de 25e tocht een mooie
afsluiting is. Zij blijven de organisatie ondersteunen, maar dragen het stokje over. Vanaf 2020 is de
organisatie van de Rododendrontocht en de Koerkamptocht in handen van de Stichting Bathmen
Promotie.
De start van de tocht is bij Café-Restaurant De
Koerkamp in Lettele (bij Deventer) en er kan 5, 10,
15, 25 en 40 km worden gewandeld.
De tocht gaat door het prachtige natuurgebied van
de Stichting IJssellandschap, de Oostermaat en de
25 en 40 km routes lopen zelfs deels door Gelderland door natuurgebied Dorth. Er wordt gelopen
over asfaltwegen, bos- en zandpaden.
Inschrijven en starten kan bij Café-Restaurant De
Koerkamp, Bathmenseweg 18 te Lettele. Wandelaars die 40 km gaan wandelen, kunnen starten
tussen 7.00 en 9.00 uur. Starten voor de 25 km
tocht kan tussen 7.00 en 10.00 uur. Voor de 5, 10
en 15 km kan dat tussen 9.00 en 12.00 uur. Het
startbureau sluit om 17.00 uur. (Tijd wanneer er
gefinisht moet zijn.)
De kosten van deelname bedragen € 4,00 per
persoon. Leden van KWBN ontvangen op vertoon
van hun lidmaatschapspas op het inschrijfgeld een
korting van: € 1,00.
Meer informatie is te vinden op www.bathmen.nl
en op www.wandel.nl

tenkant van de heg loopt blijft wel
open. Het verbindt het hekje bij de
smederij met de Boerhofstraat.
Het onderhoud gebeurt in nauw
overleg met de nieuwe bewoners
van de pastorie, Hanneke en Theo
Overduin en met hoofdvrijwilliger

van de tuin, Gerrit Haverslag.
Hebt u een vraag bel dan gerust
met Gerrit Haverslag, telefoon
(0572) 321331 of met de contactpersoon van de kerkrentmeesters,
Wim Scholthof, mobiel 06-1566
2417.

ASPERGEMIDDAG ZONDAG 19 MEI
!

enjoy

De Brasserie van Boode organiseert samen met Aspergeboerderij Koks (aspergekoks.nl) een aspergemiddag
op zondag 19 mei van 13:00 uur tot 18:00 uur.
Locatie: Aspergeboerderij Koks | Oostermaatsdijk 10a Lettele

erges
Leer asp
steken

enjoyboode

Proef live bereide
aspergegerechtjes

Geni

et va
n mo
wijn
o
e
n en ie
friss
e bie
rtjes

www.boode.nl

Springku
ssen
en schm
inken
voor de k
ids

0570-542600
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Protestantse Gem. Bathmen-Okkenbroek
Bathmen
* Zo 05 mei,10.00 uur: Ds. Henk van Es uit Deventer.
Okkenbroek
* Za 04 mei, 19.30 uur: Dodenherdenking i.s.m.
Plaatselijk Belang Okkenbroek.
* Zo 05 mei, 09.30 uur: Ds. A. Kruithof uit Zwolle.
't Dijkhuis
* Za 04 mei, 18.30 uur: Mw. Hanneke Overduin.
RK. Kerk H. Nicolaas Lettele
* Vr 03 mei, 09.00 uur: Eucharistieviering. H.
Bathmen
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance: 1-1- Brummelhuis.
Protestantse Gem. Colmschate
2, alleen voor spoedeisende gevallen.
* Za 04 mei, 18.00 uur: Dodenherdenking (in het
Avond-, nacht- en weekendnummer: 501 777.
Titus Brandsmahuis.)
AED 24/7 beschikbaar bij: Hét Café Braakhekke
(Schoolstraat 8), Woon- en Zorgcentrum 't Dijkhuis * Zo 05 mei, 10.00 uur: Ds. J.L. Brevet.
Evangeliegemeente De Fontein, Activiteitencen(Gorsselseweg 2), Brilman Bathmen (Steginksweg
4a), Garage Groenouwe (Gorsselseweg 41), Camping trum De Fontein, Fonteinkruid 61, Colmschate
* Zo 05 mei, 10.15 uur: Eredienst.
de Hoge Moat (Braakmanssteeg 6a), Huisartsenpraktijk Apenhuizen (Medisch Centrum Bathmen), 'De Ark' Schalkhaar, Centrum ’t Haarhuus, GanFam. Wardenaar (Berkenschakel 40), Fam. Nikkels, zenboomsweg 5
* Zo 05 mei, 10.30 uur: Eredienst.
(Bisschopsland 1), Fysio Bathmen (Stationsstraat
*Protestantse Gem. Harfsen
4), De Looschool, Fam. Huis in 't Veld (Seino van
Dorthlaan 9), Fam. Ensing (Bergakker 22), Manege * Za 04 mei, 19.30 uur: Dodenherdenking. Na
de Stille Tocht (20.30 uur) samenkomst in Ons
't Ruiterkamp, fam. Hekkert, Paddengatsteeg 2,
Gebouw.
Deventer/Oxe, fam. Blaauw, Gorsselseweg 7; fam.
* Zo 05 mei, 10.00 uur: Bijzondere dienst. BevrijMiddeldorp, Koekendijk 2; Le passage Vert, Groenestrook 1; Fam. Willemsen, Meesterspad 3; familie dingsdag.
Protestantse Gem. Laren
Van der Haar, Vegerinkskamp 22.
* Zo 05 mei, 10.00 uur: Kinderkerk. Ds. J.R. Jonk.
Indien geopend bij: Boode in Bathmen, Brink 10;
ABS sportkantine; sporthal De Uutvlog; Bibliotheek Protestantse Gem. Almen
Bathmen; TC Bathmen; Jumbo Johan Mensink, La- * Zo 05 mei, 10.00 uur: Ds. H. Günther-van Dijk uit
Deventer.
renseweg 1; Kindcentrum Kinderopvang Bathmen,
Protestantse Gem. Epse
Villa Schoolthoff (Kring van Dorth), 's zomers bij
* Zo 05 mei, 10.00 uur: Mw. Ds. S.M.A. Wevers-v.d.
Zwembad De Looërmark.
Feltz uit Gorssel.
4 en 5 mei 2019
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw TenhemelopneHuisarts: Centrale Huisartsenpost: 501777. Spoedming Joppe
nummers: 541115 keuze 1 en 542341 keuze 1.
Apotheek Bathmen: Looweg 33a, tel. 0570-544411. * Zo 05 mei, Bevrijdingsdag, 10.00 uur: Woord- en
Geopend op werkdagen van 8.00-17.30 uur. Verder: Communieviering m.m.v. organist. T. ten Bruin,
Centrale Dienst Apotheek Salland, tel. 536505, Nico em.-diaken.
* Di 07 mei, 19.00 uur: Bidden van Het RozenBolkesteinlaan 75, Deventer.
hoedje.
Tandarts: Tandartspraktijk Laboesjkiri, Roelf Bosmastraat 39a, Rijssen, tel. 0548-512260
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662 24/7 bereikbaar.
Herdenking Oxerhof
Zie ook: www.carinova.nl
Uitleen Vegro hulpmiddelen: zie onder Colmschate. OXE - Op zaterdag 4 mei zal evenals vorige jaren
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12, een herdenking worden gehouden bij het moDeventer, tel. 653000.
nument dat is opgericht ter nagedachtenis aan
Lettele/Okkenbroek
hen die in april 1945 op het landgoed Oxerhof
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662, 24/7 bereikbaar.
zijn omgebracht.
AED aanwezig in Lettele bij: Café De Koerkamp,
Het programma zal om 19.30 uur beginnen in het
De Spil, Autobedrijf Welgraven (Spanjaardsdijk),
Grote Huis van de Oxerhof met declamatie, muziek
Attent Lipholt en bij Fa. Roesink – servicepunt
en een woord ter herdenking. Vanaf circa 19.55
(buiten).
uur wordt stilgestaan bij het monument en worden
AED aanwezig in Oude Molen bij: Tankstation Te
bloemen gelegd.
Riele.
Adres Oxerhof: Oxerhoflaan 6, 7418 MB Deventer
AED aanwezig in Okkenbroek bij: Ons Centrum.
(Oxe).
Colmschate
Avond-, nacht en weekendnummer: 501 777.
4 en 5 mei 2019
Huisarts: Centrale Huisartsenpost: 501 777.
Tandarts: Hagenbeek Tandartsen, Holterweg 108c,
Deventer, tel. 799055.
Thuiszorg: Carinova (0900) 8662
24/7 bereikbaar. Uitleen Vegro hulpmiddelen:
ma t/m vrij: van 09.00-17.30 uur; za: van 10.0016.00 uur bij de Vegro Thuiszorgwinkel, Karel de
Groteplein 18, 7451 DH Deventer.
Verloskundigen: Verloskundigenpraktijk De Kuip,
Holterweg 108d, tel. 799050, www.dekuip.nu
Dierenarts: Dierenkliniek Deventer, Smeenkhof 12,
tel. 653000.
Laren/Harfsen/Almen
4 en 5 mei 2019
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
Bathmen
* Wo 08 mei, 14.00 uur: Seniorenmiddag: Vivendi:
Daar aan de waterkant in Cultuurhuus Braakhekke.
* Zie ook: www.bathmen.nl
Oude Molen
* Di 07 mei, 19.00 uur: Start fietstocht Oude Molen
vanaf de parkeerplaats bij de molen.

En de winnaar van de Rotary-prijsvraag is.....
COLMSCHATE - Trots als een pauw
laat Luuk Hendriks uit Colmschate
zijn zojuist gewonnen fietstrui
zien. Op de foto Luuk met zijn
ouders en zijn zus. Luuk heeft de
trui net uit handen gekregen van
niemand minder dan voormalig
profwielrenner Theo de Rooij.
Luuk verdiende de trui op de tweedehands fietsenmarkt van Profile
Riesewijk, omdat hij (dan wel zijn
papa en mama) bijna alle vragen van
de Rotary-prijsvraag goed had. Die
vragen gingen onder meer over de
Deventer Fiets Classic. Dat is de fiets
toertocht die Rotary Club Deventer
Noord op 19 mei houdt. De opbrengsten van dat evenement worden
besteed voor de aankoop van een
riksja voor de stichting Fietsen alle
jaren (https://fietsenallejaren.nl).

Daarmee kunnen mensen die zelf niet
meer kunnen fietsen, toch genieten
van een heerlijke fietstocht.
Meer informatie over de Deventer
Fiets Classic is te vinden op www.
deventerfietsclassic.nl Opgeven voor
deze prachtige toertocht (35 km)
door het mooie Salland met tal van
leuke tussenstops, is mogelijk via
deze website, of bij een van de leden
van de Rotaryclub.
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Koekactie ABS Handbal
BATHMEN - Op donderdag 9 mei
zal de jaarlijkse koekactie van
ABS Handbal in samenwerking
met supermarkt Jumbo Johan
Mensink in Bathmen plaats
vinden.
Vanaf 18.45 uur komen de leden
huis aan huis om de heerlijke
koeken van Deventer Koek te
verkopen. De koeken kosten €
3,00 per stuk en twee koeken
voor € 5,00. De opbrengst van de

actie wordt gebruikt om nieuwe
materialen aan te schaffen.
Steun ABS Handbal en verwen
uzelf, familieleden, collega’s,
buren en vrienden met een lekker
stuk koek! Hebt u de verkopers
gemist, neem dan contact op via
abs@handbal.nl en de koeken
worden alsnog bij u thuis bezorgd.
Grote bestellingen graag vroegtijdig aanmelden, liefst één week
van tevoren.

Zomertennis in Laren
LAREN - Tennisclub ’t Laerveld
biedt ook deze zomer de mogelijkheid om drie maanden te
tennissen. Op deze manier wordt
tennissen meer onder de aandacht gebracht voor iedereen die
deze sport eens wil proberen.
Ook richt het zomertennis zich
op sporters die ook kiezen voor
voetbal of volleybal. In de zomer
liggen voor deze sporten de
activiteiten veelal stil en dan is
er de mogelijkheid voor zomertennis.
Voorzitter Jan Wilgenhof:“ We
merken dat voor veel mensen het
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niet mogelijk is om van twee sportverenigingen tegelijk lid te zijn,
daarom heb we dit zomertennis
bedacht. Als in de zomer de competitie en trainingen voor voetbal
en volleybal stilliggen, kunnen
mensen bij ons komen tennissen
om hun conditie en balgevoel op
peil te houden. Natuurlijk hopen
we ook deze sporters niet alleen
een mooie tenniszomer hebben
bij onze vereniging, maar in de
toekomst volledig lid worden van
de vereniging.”
Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op de website
van ‘t Laerveld

Seniorenmiddag met Stichting Vivendi en hun
voorstelling 'Daar Bij De Waterkant'
BATHMEN - In het liedjesprogramma van Stichting
Vivendi dobberen ze samen met het publiek langs
de waterkant van vroeger. Het programma wordt
gespeeld door Astrid Nijssen, Julia Berendse (Liesbeth List) en Vérie Thijssen (Soldaat van Oranje).
Met Joep van Leeuwen op de toetsen komen herinne-

Voor verschillende opdrachtgevers in deze regio
zijn wij op zoek naar kandidaten die van
aanpakken weten. Ben jij op zoek naar een
uitdagende functie? Solliciteer dan direct!

Heb jij scherp oog voor detail en ben jij een pietje precies?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Fijn Mechanisch medewerker
Secuur en punctueel zijn de woorden die bij jouw in het
woordenboek staan! Als fijn mechanisch medewerker weet jij als
geen ander om te gaan met hoogwaardige fijn mechanische
onderdelen. Je bent verantwoordelijk voor het afwerken van
deze producten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de
kwaliteit en de maatvoering van de producten. Mocht je
afwijkingen of beschadigingen tegen komen, dan verwerk je dit
in het systeem. Om je nog meer eigenaar te laten voelen voor
het werk, ben jij ook diegene die ervoor zorgt dat er een mooi
eindproduct staat. Ben jij de fijn mechanisch medewerker die wij
zoeken? Solliciteer dan direct!

Een rijke wandeling
I

MY JOB

Wil jij technische handelingen uitvoeren om producten te
verbeteren en wil jij bijdragen aan het ontstaan van een
product?

Assemblagemedewerker
Als assemblagemedewerker monteer je diverse systemen voor
het produceren van machineonderdelen. Je werkt volgens
tekening. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit het
ontbramen van producten en beschadigingen wegwerken.
Daarnaast voorzie jij producten van extra boorgaten. Na het
monteren zorg je voor het afstellen en testen van producten. Dit
door je door verschillende gereedschappen te gebruiken.
Ben jij de assemblagemedewerker die wij zoeken? Solliciteer
dan direct!

Werkvoorbereider

Werk je graag in de ouderenzorg de zorg en wil je graag je
eigen diensten inplannen?

In de functie van werkvoorbereider ben jij het aanspreekpunt
voor monteurs en klanten. Jij zorgt ervoor dat monteurs aan de
slag kunnen en dat alles van A tot Z voor ze geregeld is. Je
maakt werkinstructies en koopt materialen en diensten in. Je
werkt samen met leveranciers en zorgt er voor dat zij alles tijdig
aanleveren. Waar gewenst maak jij een Veiligheid, Gezondheid
en Milieu plan (VGM) en/of een Taak, Risico en Analyse plan
(TRA). Dit kan in samenwerking met de coördinator Kwaliteit,
Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM). Jij bent degene die er
voor zorgt dat alles voor de klant geregeld wordt, een stuk
nazorg hoort hier uiteraard ook bij.
Ben jij de werkvoorbereider die wij zoeken? Solliciteer dan
direct!

Verpleegkundige niveau 4

Ben jij een ervaren stoffeerder of wil jij het vak leren? Ben je op
zoek naar een afwisselende functie met opdrachten in deze
regio?

Jij coördineert de zorg rondom de cliënten en in deze functie
ben je de eerste verantwoordelijke bij zorginhoudelijk complexe
tot zeer complexe situaties en verricht je alle voorkomende
verpleegtechnische handelingen en werkzaamheden. Je
observeert en signaleert veranderingen in de gezondheidssituatie en het gedrag. Met jouw verzorging draag je bij aan het
levensgeluk van de cliënten. Als verpleegkundige word je
flexibel en op oproepbasis ingezet. Het gaat om ouderenzorg op
de somatische of PG afdelingen, in verzorgings- of
verpleeghuizen of in de thuiszorg. Tijdens een persoonlijk
intakegesprek bespreken we graag je wensen en de
mogelijkheden.
Ben jij de verpleegkundige die wij zoeken? Solliciteer dan direct!

Stoffeerder
Onze opdrachtgever zoekt een ervaren stoffeerder of iemand
die het vak graag wil leren. Als stoffeerder ben jij allround
inzetbaar en heb je veel contact met klanten. In deze functie leg
je vloeren en monteer je raamdecoratie en zonweringen. Bij het
leggen van de vloeren egaliseer je de ondervloer en weet jij je te
redden bij scherpe hoeken, traptreden, kleine ruimtes en alle
andere lastigheden. Je weet patronen eenvoudig op elkaar aan
te sluiten. Verder zorg je ervoor dat raamdecoratie en
zonweringen op de juiste manier opgehangen worden. Hierbij
kan het zijn dat je met elektronische producten moet werken.
Kortom bij deze opdrachtgever is het belangrijk dat je een
prettige woonsfeer weet neer te zetten met een uitstekende
afwerking.
Ben jij de stoffeerder die wij zoeken? Solliciteer dan direct!

Ben jij ervan overtuigd dat jij de kandidaat bent
voor onze opdrachtgevers?
Stuur je CV met
onderbouwing naar:
info@match4u.nl
of bel ons op
0573-250185!

ringen tot leven met deuntjes uit de jaren ’50 en ’60
zoals 'Ome Jan', 'Zeur niet' en 'Ik zou je het liefste in
een doosje willen doen.'
Entree € 5,00 of 2 strippen.
Woensdag 8 mei, aanvang 14.00 uur.
Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat 6a, Bathmen.

We hebben al een heel
spannend parcours achter
de rug. Schuine stoepen,
bobbelige straten, steile
opritten, slalommend om
de mobiele vuilnisbakken heen. Het is een hele
uitdaging, deze wandeling
door het dorp. Mevrouw Y.
jubelt vrolijk mee, nu ze
door heeft dat ik ervoor
blijf zorgen dat ze veilig
en wel in de rolstoel blijft
zitten. Ze geniet ervan.
Samen bekijken we alles
om ons heen, praten we
over wat in ons opkomt
en staan we geregeld stil
bij iets wat onze aandacht trekt. En zo gaan
we van de ene bloesem
naar de andere. We zetten
de rolstoel zo neer, dat
mevrouw ook aan de bloemen kan ruiken. De ene
heerlijk zoet, de andere...
hè getsie. We luisteren naar de vogels, en voelen de late avondzon in ons gezicht. Alle
zintuigen worden geprikkeld. Wat een rijke wandeling.
Op een gegeven moment komen we bij een splitsing. Ik kijk dubbel goed uit en duw
mevrouw in haar rolstoel naar de overkant van de straat. Omdat ik elke keer zo gefocust
bezig ben met het veilig de stoep af en op komen, kijk ik niet ver vooruit. Hierdoor mis
ik dat we bijna in een plaatselijke regenbui terecht komen. De bewoners van het hoekhuis hebben de sproeier aan staan. Elke tien secondes valt er een plens water zo op de
stoep. We prijzen ons gelukkig dat we het alsnog op tijd zagen en gaan in de achteruit.
Onderweg valt het mij ook op dat de passanten stuk voor stuk zo vriendelijk reageren.
Een jong meisje dat langs fiets en heel lief gedag zegt. Automobilisten die glimlachend
uitgebreid voorrang verlenen. De buschauffeur die ruim uitwijkt en vrolijk zwaait. Echt
opvallend.
Wat een dijk van een dorp!
Nathalie Steffens,
(Ik doe vrijwilligerswerk bij ’t Dijkhuis, op de plek waar mensen met dementie wonen.)
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Jumbo Hans Kok, Colmschate, Flora 2 tel 0570-519340
Jumbo Johan Mensink, Bathmen , Larenseweg 18 tel 0570-548360
GELDIG VAN WOE 2 MEI T/M DI 7 MEI 2019
Kijk voor de actie en voorwaarden op Jumbo.com/racedagen

