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In de Kijker

Lochem- De Goede Doelen 
Markt afgelopen vrijdag 9 en 
zaterdag 10 december in de 
Gudulakerk mocht zich op 
een zeer goede belangstelling 
verheugen. Dit natuurlijk tot 
tevredenheid van organisa-
tie en standhouders. Ook de 
medewerkers aan de diverse 
programmaonderdelen kun-
nen tevreden zijn. De door hen 
verzorgde optredens is beide 
dagen door het publiek zeer 
gewaardeerd. 
Dat begint al na de opening door 
voorzitter Dick Beltman. Na de 
heerlijke muziekstukken van dit 
kwartet zorgt Dansstudio Pop-Up 
voor wel contravorm van optre-
den. Nu niet aandachtig luisteren 
of meedeinen op bekende mu-
zieknummers maar kijken naar 
de spontane danscreativiteit van 
meerdere jeugdgroepen. Dat de 

kerk daarbij volstroomt met com-
plete gezinnen is natuurlijk een 
mooie stimulans om extra je best 
te doen op de dansvloer. In elk ge-

val zijn beide programma bijdra-
gen aan het begin van de Goede 
Doelen Markt een mooie start van 
dit evenement.

Goede Doelen Markt met veel belangstelling voor 
culturele bijdragen

Veel jeugdig enthousiasme bij de dansonderdelen van Pop-Up. 
(foto: Johnny Ligtenberg)

Laren- In mei 2020 was het 
plan van de Laornse Spöllers 
het blijspel “Hoezo familie” van 
Edwin Woons op het bordes van 
kasteel Verwolde op te voeren. 
Verplichte verloren culturele ja-
ren zorgden voor een uitstel van 
dit buitenoptreden tot volgend 
jaar juli. Om precies te zijn op 
5, 6, 7 en 8 juli. 

Het stuk is hetzelfde gebleven, 
maar de spelersgroep is wel wat 
veranderd. Niet zozeer door de 
verloren jaren maar vanwege de 

nieuw geplande data die om di-
verse redenen niet voor iedereen 
goed uitkomen. 
Debutant op het toneel bij de 
Laornse Spöllers is ook Jet Wes-
sels die het stuk in overleg met 
schrijver Edwin Woons heeft her-
schreven van een binnenverhaal 
naar een blijspel in de buiten-
lucht. Andere nieuwe spelers zijn 
Gerjan Vinke, Simone Keppels, 
Edsge Klunder en Gerdien Mak-
kink. Verder zien we ook Roanne 
Logtenberg terug. 
De grootste verandering binnen 

de groep is wel dat Jo Blanken-
berg na 40 jaar stopt als souffl  eur. 
Een taak die ze sinds de oprich-
ting van de Laornse Spöllers met 
veel overgave heeft vervuld. Alie 
Fleerkate zal de taak van Jo over-
nemen. Anneke Eggink heeft wel 
weer de regie. 
De draad kan wat dat betreft weer 
gewoon worden opgepakt en de 
Laornse Spöllers gaan dan ook vol 
goede moed het nieuwe jaar in. 
Woensdag 11 januari is de eerste 
samenkomst van de spelersgroep 
bij zorgboerderij ’t Heuvel.

Laornse Spöllers vol goede moed 2023 in

Zaterdagmiddag 17 december worden champagnefl essen ontkurkt en proosten de Laornse Spöllers op een 
voorspoedig Nieuwjaar. (foto: Johnny Ligtenberg)



In de Kijker, woensdag 21 december 2022, pagina 2

Fijne feestdagen en een goed 2023

Allround
(ver)bouw, reparatie, renovatie

Lochem
0573-252177
06-29156946

Wij wensen u 
fi jne feestdagen!

wenst iedereen hele 
gezellige feestdagen &
een strálend 2023!!!

Het leven is te leuk om uw kostbare ti jd 
in uw administrati e te steken.

Wij wensen u fi jne dagen!

0570-626977 - Deventer
www.vanoldeniel.eu
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Desmon Pekkeriet
06-51492934 - Holten

wenst u een prachtig 
2023!

Agenda
 Woensdag 21 december t/m 
zondag 1 januari
Lochem
• Kerststalletjes wandeling 

in de oude binnenstad van 
Lochem

Donderdag 22 december
Lochem
• Optreden Bashotrio, info op 

www.akku-lochem.nl, Oos-
terwal 22, 11.00 uur

Maandag 26 december
Laren
• Midwinterhoorn puttenwan-

deling door Toeristenbelang 
Laren, 9 en 14 km, Verwold-
seweg 26, starttussen 9.30 en 
12.30 uur 

Langlopende evenementen 
Almen
• Winand Staring van de Boek-

horst. Museum Staal, t/m 26 
maart 2023

Gorssel
• Museum MORE presenteert 

een totaal nieuwe opstelling 
van de eigen collectie, t/m 5 
maart 2023 15.00 uur

• Museum MORE toont de 
mens in de metropool, t/m 5 
februari 2023

Lochem
• Het Stadshuus t/m 30 janu-

ari 2023 met “Bewonder de 
beelden van Wim Leussink”

• Gedichtenwandeling Stichting 
Levende Namen op de Nieu-
we Begraafplaats tot begin 
januari,  Zutphenseweg 93 

Lochem
VVV Lochem

Markt 2, Lochem
7241 CJ  Lochem

0573-251898
www.vvvlochem.nl

Basho Trio � jdens 
AKKU Eetcafé 
Lochem- Donderdag 22 de-
cember draagt Jan Guichelaar 
in het AKKU Eetcafé haiku’s 
voor. 
Haiku’s zijn gedichten van drie 
rijmloze regels in respectievelijk 
vijf, zeven en vijf lettergrepen 
waarin oorspronkelijk alleen een 
intense natuurervaring werd uit-
gedrukt. Deze intense ervaringen 
worden inmiddels niet meer al-
leen aan de natuur gerelateerd, 
maar ook aan het moderne leven 
in steden. Tussendoor speelt het 
Basho Trio met als instrumenten 
twee gitaren en een klarinet.
Het AKKU Eetcafé wordt ge-
houden in de Stadslounge van 
de Schouwburg Lochem. Vanaf 
10.15 uur staat de koffi  e en thee 
klaar, om 11.00 uur begint het 
programma, om 12.30 uur is de 
lunch in restaurant ‘Mondani’. 
Entree voor de lezing inclusief 
warme lunch en drankje: 15 euro. 
Entree voor alleen bijwonen van 
de lezing: 7 euro. 

Barchem- Hetty Dijkman, voor-
zitter van Inner Wheel Bar-
chem, een actieve damesclub die 
zich inzet voor het inzamelen 
van geld of ondersteunen van 
goede doelen, heeft dankzij de 
actieve bijdrage van haar leden 
maar liefst een bedrag van 2.000 
euro bij elkaar gebracht om aan 
Hart voor Vrouwen te doneren. 
Dit door onder andere tijdens de 
maandelijkse bijeenkomsten, zelf-
gemaakte en ingebrachte spulletjes 

te verloten of te verkopen of een 
persoonlijke gift te doneren. Verder 
is er veel verkocht tijdens de Goe-
de Doelen Markt in 2019 en deze 
maand met de verkoop van onder 
andere zelfgemaakte kerststukken.
De cheque is tijdens de Goede 
Doelen Markt overhandigd door 
Hetty Dijkman en Lien de Haan 
(voormalig voorzitter) aan Ineke 
Peterse. Ineke is namens Inner 
Wheel Barchem clubafgevaardig-
de voor Hart voor Vrouwen. 

Dona� e Inner Wheel Barchem 
aan Hart voor Vrouwen
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Café de Wippert
Wippert 6, 7216 PN Kring van Dorth

 2e kerstdag  
Kerstrock

van 16.00 tot 22.00 uur

Café de Wippert wenst 
iedereen fijne kerstdagen & 
een goede jaarwisseling toe.

U kunt bij ons terecht voor onderhoud, reparatie en 
APK keuring van uw personenauto, bedrijfsauto of camper.

Familieberichten
Is uw baby geboren?

Stuur het geboortekaartje naar:
In de Kijker, 

Afd. Familieberichten
Rengersweg 32, 

7245 NB Laren (Gld.)

en wij plaatsen dit bericht gratis 
in In de Kijker!

Tr
im

sal
on

Chou C

ho
u

Anneke Segers 
Emmastraat 30
7241 EK Lochem
06-12788364
trimsalon-chouchou@
hotmail.com
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Henri Harkink
Boomkampsweg 6a
7245 WC  Laren
06-51963282

 
AUTO

  
SERVICE

HARKINK

A S
H

www.airco harkink.nl

Wij wensen u 

een goed 2023.

Ruurloseweg 22
7251 LK  Vorden
06 - 20 59 51 23
KTL@hetnet.nl

Wij wensen u prettige
Kerstdagen en een

Gelukkig Nieuwjaar!

www.solarama.nl

Fijne feestdagen!

PLUS Beuzel
wenst u

fi jne feestdagen!

Wenst u fi jne feestdagen 
en een onbezorgd 2023!

Tr
im

sa

lon

Chou
 C

ho
u

Anneke Segers 
Emmastraat 30, 7241 EK Lochem

06-12788364
trimsalon-chouchou@hotmail.com

Wij wensen iedereen
fi jne feestdagen!

Kwinkweerd 115 | 7241 CW Lochem 
0573-256563 | 06-38507556
www.autofrankweenink.nl

Auto 
Frank Weenink

wenst u fi jne feestdagen!

APK stati on
Gespecialiseerd in:

Laren- Op vrijdag 23 decem-
ber om 17.00 uur wordt er 
weer gezellig samen gegeten in 
Kulturhus ’t Kruispunt, zoals 
traditiegetrouw eind decem-
ber in kerstsfeer.
Gezellig genieten van een, door 
een team van vrijwilligers, ge-

kookte maaltijd. Er wordt een 
bijdrage gevraagd van 12,50 
euro voor dit driegangen di-
ner. Er zijn een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, daarom 
wel graag reserveren tot woens-
dag 21 december via info@
kulturhuslaren.nl. 

Samen eten in Kerstsfeer in 
Kulturhus ’t Kruispunt

Lochem/Laren- Een bijzonder 
druk weekend voor het muzika-
le duo Buddy&Dianne (Buddy 
Wendersteyt en Dianne Mars-
man). We bedoelen hiermee het 
weekend van zaterdag 10 en 
zondag 11 december. 
Zaterdag 10 december met een 
groot scala aan songs tijdens 
Winterwonderland in het Open-
luchttheater Lochem en de zon-
dag daarop werd hun aanwezig-
heid zeer op prijs gesteld door de 
bezoekers aan de wintertuin in de 
overdekte ruimte van Tuincen-
trum, Hoveniersbedrijf en Bloe-
misterij Haneveld.

Buddy&Dianne van Winterwonderland tot Wintertuin

Buddy&Dianne in de Wintertuin bij Haneveld. 
(foto: Johnny Ligtenberg)

Open Lochemse 
tafeltennis-
kampioenschappen 
2023 

Lochem- Tafeltennisvereniging 
De Toekomst organiseert op de 
donderdagavonden 26 januari 
en 9 februari het jaarlijkse toer-
nooi voor bedrijven en vrienden 
uit de regio Lochem. 
In dit toernooi spelen mannen en 
vrouwen, ongeacht hun leeftijd, 
met én tegen elkaar. Er kan ge-
oefend worden op woensdag 18 
januari vanaf 20.30 uur. De speel-
rondes vinden plaats op donder-
dag 26 januari en 9 februari. De 
zaal is geopend vanaf 19.45 uur 
en de wedstrijden beginnen om 
20.15 uur. 
Na afl oop bestaat de mogelijkheid 
om gezellig na te borrelen in de 
sfeervolle kantine. Dit jaar is de 
eerste week een voorronde waar-
na vervolgens wordt gestreden 
voor de prijzen. Opgave kan vóór 
woensdag 25 januari in teams van 
3 personen. Een team mag sa-
mengesteld worden uit personen 
van verschillende bedrijven of 
aangevuld worden met vrienden, 
partners, buren of zomaar leuke 
kennissen. 
Inschrijven kan door alle benodig-
de informatie naar g.mogezomp@
lttcdetoekomst.nl te mailen. Deel-
name is gratis.
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Wil je verhuizen en weet 
je niet waar 
te beginnen? 
Maak een 
afspraak!

Veltkampsweg 2 
7245 PG Laren
Tel. 0573-400410
info@mariekekokmakelaardij.nl
www.mariekekokmakelaardij.nl

Tandprothetische Praktijk J. Riefel
Beatrixlaan 18  |  7251 AN Vorden
0575-464433  |  www.tppriefel.nl

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

n  Gratis controle
n  Op afspraak 
 bezoek ik u thuis
n  Géén verwijzing 
 tandarts nodig
n  Vooraf prijsopgaaf
n  Contact met alle
 zorgverzekeraars

‘t Have 49 | 7245 BW Laren
www.sterkbouwservice.nl

0573-400870

Sterk Bouwservice 
wenst u 

fijne feestdagen.
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Holterweg 56, 7245 SC Laren
Tel. 0573-401387

Fijne kerst 
en een 

gelukkig nieuwjaar!

Grondwerken | Kipper- en diepladertransporten 
Sloopwerken | Verhuur grondverzetmaterieel

Handel in materialen t.b.v. g.w.w.
Verhuur containers

Hooislagen 6
7241 NJ Lochem 
0573-421204
www.scholtenbv.com
info@scholtenbv.com

Wij wensen u 
prettige feestdagen

Wij wensen u 
fijne feestdagen!

Fijne feestdagen!

Prettige Feestdagen 
en een gezond en 
goed 2023

www.kleinvelderman.nl

December
Ma. 26 Midwinterhoorn puttenwandeling door Toeristenbelang
 Laren, 9 en 14 km, Verwoldseweg 26, start tussen 9.30 en
 12.30 uur 

Januari
Di. 10  FC Zutphen – Witkampers, oefenwedstrijd, 20.00 uur 
Za. 14  Sp Eefde – Witkampers, oefenwedstrijd, 13.00 uur
Zo. 22  Witkampers – Lemelerveld, Competiewedstrijd, 14.00 uur
Zo. 29  Vorden – Witkampers, 14.30 uur

U kunt weer nieuwe agendapunten 
aanleveren voor de Larense Agenda.

Larense Agenda

Mail voor notering op de Larense Agenda: info@weekbladindekijker.nl

TOP2000 dienst 
in Ons Gebouw
Harfsen- Vrijdagavond 30 de-
cember wordt in Ons Gebouw 
een TOP2000 dienst Harf-
sen-Laren gehouden. Dit met 
medewerking van Final Squad, 
Lynn Brummelman en Linde 
Ammerlaan. 

De inloop is vanaf 19.00 uur met 
koffi  e en thee en de dienst is om 
19.30 uur. Na afl oop is er een hap-
je en een drankje. De toegang is 
gratis, maar een vrije gift bij de 
uitgang is mogelijk.

Exel- Veel drukte tijdens de 
Kerstmarkt in de zaal bij Lu 
Lin. Streekproducten bestaande 
uit zowel etenswaren als ande-
re artikelen zoals kerstkaarten 
vormen die dag de hoofdmoot 
van het marktaanbod. 
Oliebollen en Nieuwjaarsrolle-
tjes gaan grif van de hand. De 
winterwandeling heeft met 250 
wandelaars evenmin te klagen 
over het aantal deelnemers. 
Mede door nieuwe trajecten in 
de route zijn de deelnemers ui-
termate goed te spreken over de 
organisatie.

Exelse Kerstmarkt zeer druk bezocht

Nieuwjaarsrolletjes met een lachend gezicht gebakken smaken natuur-
lijk extra lekker. (foto: Johnny Ligtenberg)

Repair Café in 
Kulturhus Laren
Laren- Zaterdag 14 januari 
van 9.30 tot 12.30 uur gaat het 
Repair Café in Kulturhus ’t 
Kruispunt de eerste reparaties 
in het nieuwe jaar verrichten. 
Alles wat stuk is of het niet meer 
doet en een tweede ronde ver-
dient, is welkom en maakt kans 
op een geslaagde reparatie. Repa-
reren is geheel belangeloos, maar 
een vrije gift, om het voortbestaan 
van het Repair Café te kunnen 
waarborgen, blijft altijd welkom.
Iedere tweede zaterdag van de 
maand is het Repair Café ge-
opend. Zaterdag 11 februari is er 
weer een Repair Café.

Eefde- Het eerste koffi  econcert 
in het nieuwe jaar in de kerk in 
Eefde zondag 15 januari wordt 
verzorgd door organist Rien 
Hoekjen uit Nijverdal die ja-
renlang samen met Wim van 
Helden de vaste bespeler van 
het orgel was. 
Rien speelt een programma met 
8 stukken waaronder preambu-
lem in d van Scheideman. Het 
concert begint om 11.30 uur, 
maar vanaf 11.15 uur is er kof-
fi e. De toegang is vrij en er wordt 
gecollecteerd bij de uitgang. Op 
11 december werd een opvallend 
goed bezet uitstekend concert ge-
geven door Maat 5. 

Koffi  econcert met organist Rien Hoekjen
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Pr. Marijkelaan 6
7242 ET Lochem
Tel: 0573 401354

Mob: 06 54715470

Rietdekkers-
en Schoorsteenveegbedrijf

Prettige Feestdagen

Fijne feestdagen
&

een goed 2023!

Eekmolenweg 26, 7241 CM Lochem 
0573-712003

info@n-spoorstore.nl
www.n-spoorstore.nl

Wij wensen u � jne feestdagen en 
een gelukkig nieuwjaar

 Fi jne feestdagen!

Onderhoud en reparatie van 
professionele groen- en 

infratechniek
0613046357

Wij wensen iedereen fi jne 
feestdagen en een 

kleurrijk 2023.

Door: Monique Brokken

Gorssel- Zondag 11 december 
vond in de kerk te Gorssel een 
prachtig kerstevenement plaats. 
Een 60 koppig projectkoor zong 
de sterren van de hemel. Er 
werd gelachen, gehuild, gege-
ten en gedronken, maar vooral 
enorm genoten van een warm 
samenzijn. 
Stichting IJsselwijs organiseerde 
vanaf 2007 een jaarlijkse Winter-

wonderland productie in Gorssel. 
Hierin werd gewerkt met grote 
koren, combo, acts, acteurs en wel 
honderd vrijwilligers. Na een paar 
jaar van rust, is de stichting weer 
nieuw leven ingeblazen en werd het 
project “Friends for Xmas” opge-
tuigd. De stichting heeft tot doel om 
middels muziek mensen bij elkaar 
te brengen. Dat doel werd dit jaar 
bereikt door 60 zangers bij elkaar 

te brengen en een heerlijke show te 
laten verzorgen. Het publiek werd 
uitgenodigd om lekker mee te zin-
gen en te reageren op wat er gepre-
senteerd werd. Niet alleen muzikaal 
was het een heerlijke voorstelling, 
maar ook culinair werd het publiek 
naderhand verwend met zelfgebak-
ken taarten en tapas.
Het koor zong onder leiding van 
dirigent Juliette Dumoré, die het 
koor met verve tot een topprestatie 
wist te leiden. Jazzpianist Jeshja 
van Noort zorgde voor een swin-
gende begeleiding, wat het geheel 
prachtig complementeerde. Solis-
ten Ab Vriezenkolk en Francisca 
Dekker zorgde voor kippenvel in 
Oh Holy Night en Merry Christ-
mas. Hans van Braak en Nico 
Smak zorgden voor een gelikte 
Blues Brothers act, die veel be-
wondering oogstte. Juff rouw Ooi-
evaar kwam ook nog even digitaal 
aanvliegen en zorgde voor de no-
dige lachsalvo’s. Kortom….twee 
heerlijke voorstellingen (12.30 uur 
en 15.30 uur red) waar zo’n 300 
man publiek van heeft kunnen ge-
nieten. Volgend jaar weer?

Hartverwarmend 
Kerstevenement Friends for Xmas

Foto: Edo Boonstra.

Eefde- Zestig jaar geleden in 
1962 gingen leden van muziek-
vereniging Concordia Eefde 
voor het eerst oliebollen bakken 
voor de verenigingskas. Gebak-
ken werd destijds in de spuiterij 
van dhr. G. Snellenberg naar 
een recept van bakkerij Brum-
melman. 
Deze traditie wordt dit jaar voort-
gezet, alleen worden de duizen-
den oliebollen nu gebakken door 
de bakkers van Echte Bakker van 
Asselt uit Vorden met hulp van 
leden.
De oliebollen zijn nu te bestellen 
voor 6 euro per zak van vijf stuks, 
via www.concordiaeefde.nl en op 
vrijdag 30 december af te halen 
bij Het Hart in Eefde tussen 10.00 
en 14.00 uur. Bezorgen is eventu-
eel ook mogelijk. 

Jubileum oliebollenjaar 
Concordia Eefde

Epse- De kerstvoering afgelo-
pen zaterdagmorgen van SV 
Epse afd. gymnastiek werd een 
groot succes in een versierde 
zaal met lampjes. De opkomst 
van de kinderen was ontroerend 
met ieder een klein lampje in de 
hand in een donkere zaal.
De jongste gymnasten van 3, 4 en 
5 jaar lieten als eerste hun kunnen 
zien op heel veel toestellen voor 
eveneens heel veel toeschouwers. 

Hierna was de beurt aan de oude-
re kinderen tussen de 6 en 11 jaar. 
Op de ongelijke brug en de balk 
showden ze hun eigen gemaakte 
oefening. Dat allemaal met maar 
1 uurtje les in de week. Na een 
korte pauze gingen beide groepen 
springen, zowel op de gewone 
trampoline als op een grote tram-
poline. Na een daverend applaus 
was deze leuke ochtend voor de 
ruim 30 kinderen weer voorbij.

Leuke ochtenduitvoering SV Epse afd. gymnas� ek
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Wij wensen iedereen
fi jne feestdagen

en een voorspoedig 2022.

Aalsvoort 3 | 7241 MA Lochem
T. 0573-257745 | F. 0573-257795

info@growa.nl
www.growa.nl

Wij wensen u fijne kerstdagen en een goed 2022!

Kwinkweerd 115 | 7241 CW Lochem 
0573-256563 | 06-38507556
www.autofrankweenink.nl

Auto 
Frank Weenink

wenst u fi jne feestdagen!

APK stati on
Gespecialiseerd in:

Fijne feestdagen 
en een 

voorspoedig 2022

Prettige Feestdagen 
en een gezond en 
goed 2022

www.kleinvelderman.nl

Fijne dagen & 
een gezond 2022!

Deventerweg 3 Laren - Tel. 0573-401277
www.dekorteswoonsfeer.nl

Traplift aanwezig - 
1500m2 woonplezier

Aalsvoort 3 | 7241 MA Lochem
T. 0573-257745 | F. 0573-257795

Wij wensen u fijne kerstdagen en 

Wij wensen u fijne kerstdagen en 

Wij wensen u 
een goed 2022!

fijne kerstdagen en een goed 2022!

fijne kerstdagen en 

Kwinkweerd 115 | 7241 CW Lochem 
0573-256563 | 06-38507556
www.autofrankweenink.nl

Frank Weenink
wenst u fi jne feestdagen!

APK stati on

Fijne feestdagen 

voorspoedig 2022

Fijne feestdagen 
en een 

voorspoedig 2022

SLOPERIJ
STEGEMAN

&
STEGEMAN LEGERDUMP

wensen u prettige feestdagen
---------------------------

Ook voor winter- en zomerbanden
Autosloperij Stegeman bv 

Exelseweg 25  |  7245 VD Exel  |  0573-421372
www.autosloperij.tel
---------------------------

 Legerkleding, schoenen, houten kisten, enz.
Stegeman Dump

0573-421200
www.legerdump.com

Fijne kerstdagen en een 
gelukkig 2023!

Walderstraat 22 Lochem
tel. 0573-251712

www.fi etsservicefi nke.nl

0573-252425
www.reerink-lochem.nl

Wij wensen u 
een gelukkig nieuwjaar!

Aalsvoort 31, 7241 MA Lochem
www.autotechniekhanssloot.nl

0573-252837

Gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda

Fijne feestdagen 
en een goed 2023!

Aalsvoort 3 | 7241 MA Lochem
T. 0573-257745 | F. 0573-257795

info@growa.nl
www.growa.nl

Wij wensen u fijne kerstdagen en een goed 2023!

December is niet voor iedereen 
een leuke maand. Juist in die 
drukke feestmaand krijgen kinde-
ren soms te maken met slaappro-
blemen, vermoeidheid, buik- of 
hoofdpijn door spanning, school-
stress, angsten en prikkelbaarheid. 
Vaak gaan die klachten gewoon 
vanzelf over, maar soms blijft de 
onrust langere tijd hangen. Dat is 
vervelend voor kind én ouder.

Een praktijkvoorbeeld: Stan is 
vaak boos
Stan (10) kan niet goed omgaan 
met veranderingen en teleurstel-
lingen. Als hij iets niet mag of een 
spelletje verliest, gaat hij slaan 
of ruzie maken. Stan’s vriendjes 
en zijn zusje Annet (8) willen 
niet meer met hem spelen. Zus-
je Annet is eerder bij de praktijk 
van Anneke Stuij geweest voor 
inslaapproblemen. Moeder Ca-
rolien maakt ook een afspraak 
voor Stan, vooral omdat hij vaak 
school verzuimt vanwege hoofd-
pijnklachten. Stan krijgt een re-
fl exzonemassage. Hij ontspant en 
er ontstaat een gesprek. 
Wat blijkt dan? Hij maakt zich 
zorgen om zijn vader die bin-
nenkort een operatie moet onder-
gaan. En Stan kan ook niet goed 
tegen het lawaai op school. Ca-

rolien: “Stan reageerde heel goed 
op de ontspanningsoefeningen 
die hij van Anneke leerde. Het 
geeft me rust nu ik weet dat we 
altijd langs kunnen komen voor 
een behandeling of advies.” In 
overleg met de leerkracht kreeg 
Stan een rustiger werkplek. De 
hoofdpijn en het schoolverzuim 
zijn nu verleden tijd.
Anneke: “Ik voel aan het lijf wat 
er speelt en waar de spanning van-
daan kan komen. Welke emoties 
en opgeslagen ervaringen hier-
bij meespelen. Dat maak ik met 
respect en warmte bespreekbaar. 
Mijn werkwijze maakt dat kinde-
ren hun problemen makkelijker 
onder woorden kunnen brengen. 
Ook zaken die tot dan toe onbe-
noemd of onbespreekbaar waren. 
Dat geeft waardevol inzicht en 
ontspanning bij kind en ouder.”

Reacties van ouders
Ouders lijden natuurlijk ook on-
der de spanningen bij hun kind. 
Het geeft zorgen of verdriet. De 
drempel om hulp te zoeken ligt 
vaak hoog. De praktijk van An-
neke Stuij is juist toegankelijk en 
laagdrempelig, zegt Tamara (48), 
moeder van David (10) en Fen-
ne (12). Tamara: “Met haar hulp 
kreeg ik meer grip op de proces-
sen in het gezin en voelde ik me 
minder hulpeloos bij de kleine en 
grote spanningen. De harmonie in 
het gezin is weer hersteld.” Ook 
Inez is opgelucht. Haar dochter 
Anne (11) had last van onrust, 
eenkennigheid en weinig zelf-
vertrouwen, maar zij liet zich ge-

makkelijk helpen. Inez: “Fijn voor 
haar èn voor ons.”
Kirsten, die zelf ooit als kind al 
bij Anneke in behandeling was 
geweest, kwam met haar zoon 
Herman (bijna 4). Hij was zo stil, 
verlegen en angstig dat ze zich bij 
de kinderopvang afvroegen of hij 
wel naar groep 1 zou kunnen. Al 
na een paar behandelingen mailde 
Kirsten: “Herman is veranderd, 
hij gaat nu met plezier en zelfver-
trouwen naar de basisschool.”
Bij klachten is het altijd goed om 
eerst naar de huisarts te gaan voor 
een medische check. Er schuilt 
echter niet altijd een medische 
oorzaak achter klachten. Ontspan-
ning en advies op maat kunnen 
dan waardevol zijn. 
De behandeling is geen vervan-
ging van medische zorg. Bij de 
meeste zorgverzekeraars zit de 
behandeling in het aanvullen-
de pakket. Voor vragen: ga naar 
www.praktijkannekestuij.nl, mail 
met praktijkannekestuij@gmail.
com of bel met Anneke Stuij op 
06-40153078.

“Volgens kinderartsen speelt 
stress vaak een grote rol bij de 
klachten van veel kinderen die 

zij zien.”

Stress bij kinderen, een zorg voor ouders

Lochem- Elke adventszondag 
werd in de Remonstrantse 
Kerk een kaars aangestoken en 
nu ze alle vier branden wordt 
daar zondagmorgen 25 decem-
ber op eerste kerstdag met el-
kaar kerst gevierd. Het Kerst-
thema van de Remonstranten 
Lochem-Zutphen is ‘Licht rei-
zen’, passend bij het grotere 
thema Pelgrimage. 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom om de Kerstmorgen mee 
te vieren o.l.v. ds. Alleke Wieringa 
met muziek van Herman Marcus 
(hobo) en Machtella Hekkema  
(vleugel). Het nieuwe jaar wordt 
gestart met een dienst op zondag 
8 januari o.l.v. ds. Claartje Sloot-
mans. De diensten beginnen om 
10.30 uur in de Remonstrantse 
Kerk, Emmastraat 10. 

Kerst- en nieuwjaarviering in Remonstrantse Kerk
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De Hoge Weide
Zwiepseweg 107 | 7241 GR Lochem

Vrijwilligers gevraagd voor De Hoge Weide.

Voor de dinsdagochtend zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen 
ondersteunen bij de zangactiviteit, het halen en brengen van bewoners, 
meehelpen tijdens de zangactiviteit en eventueel gezellig meezingen.

Voor huiskamer Enk, zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om te ondersteunen bij activiteiten, een praatje maken, 
meehelpen bij het aanbieden van een leuke dagbesteding aan bewoners.

Wij horen graag van u.

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar 
Truus Eitens vrijwilliger coördinator
t.eitens@szmk.nl, telefoon 06-10026700

Het team Welzijn van De Hoge Weide 
en ’t Talma wenst iedereen 

hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2023.

Een variërend Loarns pakket met 
producten uut Loarne, heeeel dichtbi-j 
Loarne of met ingrediënten uut Loarne.

En dat voor +/- € 35,-
Achterhoekse chips - Braakhekke mosterd 
Loarnse Pasta - Bakmix met Larens graan
Oosterbrook Zuivel - HEMIK Rundvlees 

Femmie’s chocolade - Joke’s Jam - Ter meulen Eieren
Wijngoed Gelders Laren - Veltkamper bier

Boerderijwinkel Woestenenk - Marsmansteeg 2 - 0573-401318

Wij wensen u fi jne 
feestdagen!

www.aircoharkink.nl  |  info@aircoharkink.nl

Met een airco kun je
economisch verwarmen en koelen.

Henri Harkink
Boomkampsweg 6a, 7245 WC Laren, 06-51963282

 
AIRCO

  
SERVICE

HARKINK

A S
H

www.schoorsteenveegbedrijfzelhem.nl

Solarama is gespecialiseerd in advies en installatie van zonnestroom 
systemen voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers. 
Wij leveren voor betaalbare prijzen zonnestroom systemen met 
deskundig advies. Solarama begeleidt u tijdens het proces van 
advies op maat tot aan de daadwerkelijke levering van zonnestroom.

0573-794510  |  info@solarama.nl  |  www.solarama.nl
Langelersdijk 1 | 7245 PE Laren GLD

Januari actie:

20% korting op alle* COLORS verf
*grondverf, aflak en muurverf



In de Kijker, woensdag 21 december 2022, pagina 10

Fijne feestdagen 
en een 

voorspoedig 2023

Wintertijd: 
tijd voor fruitbomen 

snoeien en boomverzorging
en aanleg van sierbestrating

Wij wensen iedereen � jne feestdagen!

Bouwbedrijf Meutstege 
wenst u fi jne feestdagen 

en een goed 2023!

 Fijne feestdagen!
Prettige feestdagen

0573-460819 

Prettige feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar!

Laren- Toeristenbelang Laren 
organiseert 2e Kerstdag een 
wandeling over Landgoed Ver-
wolde. 
Normaal gesproken is deze Mid-
winterhoorn-Puttenwandeling op 
de eerste zondag van het nieuwe 
jaar. Alleen als dit na 6 januari, 
Driekoningen, valt, wordt uitge-
weken naar 2e Kerstdag. Na Drie-
koningen mag namelijk niet meer 
op de midwinterhoorn worden ge-
blazen en dat is nu juist iets wat 
deze wandeling extra aantrekke-
lijk maakt. Op diverse plekken in 
het bos, bij Huis Verwolde in de 
tuin, of bij boerderijen met soms 
nog een oude waterput om het ge-
luid te versterken staan midwin-
terhoornblazers om deze traditie 
in ere te houden.

Er zijn een paar routes mogelijk 
van ongeveer 6, 9 en 14 km. Bij 
boerderij Blankenberg is als van-
ouds de pauzeplek met koffi  e, 
erwtensoep en een broodje worst. 
Hier is ook toiletgelegenheid. 
Daarnaast is er onderweg nog een 
stand met glühwein, chocomelk 
en appelsap. Omdat niet overal 
de mogelijkheid is om te pinnen 
is contant geld op zak wel handig. 
De hond mag gezellig meewande-
len, mits aangelijnd.
Starten kan tussen 9.30 en 12.30 
uur vanaf de manege St. Steff en-
rijders aan de Verwoldseweg. In-
schrijving is in de kantine. Het par-
keerterrein wordt aangegeven en is 
gratis. De deelname is 3 euro per 
persoon, kinderen tot en met 12 
jaar mogen gratis meewandelen.

Midwinterhoorn-pu� enwandeling 
Toeristenbelang Laren

Staring college helpt 
Oekraïne
Lochem/Borculo- Onder het 
motto “de Oekraïne laat ons niet 
koud” organiseert het Staring 
College in de week voor de kerst-
vakantie een hulpgoederenactie 
voor de inwoners van Oekraïne. 
Natascha Veldhuizen-Kovel, do-
cent Engels op het Staring College 
en geboren in Oekraïne, heeft in 
nauw overleg met Oekraïense hulp-
organisaties een lijst met artikelen 
opgesteld waaraan in Oekraïne 
echt behoefte is. Door haar contac-
ten komen de ingeleverde spullen 
op de juiste plek van bestemming. 
De lijst met hulpgoederen varieert 
van warme winterjassen tot zak-
lampen en van slaapzakken tot Pa-
racetamol. Een volledig overzicht 
is te vinden op www.staring.nl.
De fi rma Nedap uit Groenlo heeft 
generatoren gedoneerd. Leerlin-
gen en docenten van de vmbo-af-
deling Mobiliteit en transport van 
het Staring College reviseren de 
generatoren, zodat ook deze naar 
Oekraïne kunnen.
De hulpgoederen kunnen nog tot en 
met 23 december worden ingele-
verd op het Staring College in Lo-
chem en Borculo. In Lochem (Zut-
phenseweg 108) van 7.45-8.15 uur 
en van 12.00 -13.15 uur. In Borculo 
(Beukenlaan 1) van 7.45-8.15 uur 
en van 12.00 -12.30 uur. In Borcu-
lo (Herenlaan 2), van 7.30-8.45 uur 
en van 12.15 -12.45 uur.

Amsterdam- Shantykoor Op 
Koers uit Gorssel en Eefde heeft 

dinsdag 6 december in de Panca-
kes-Amsterdam, locatie Wester-

markt, een optreden verzorgd 
voor de alleenstaande ouderen.
Dit evenement wordt jaarlijks door 
de directie van Pancakes-Am-
sterdam aangeboden. Zowel de 
alleenstaande ouderen als de zan-
gers met hun dames mogen daar 
genieten van een verzorgd kopje 
koffi  e, een kop soep, pannen-
koeken, poff ertjes en als slot een 
glaasje advocaat met slagroom.
De Shanty-zangers kwamen goed 
beslagen ten ijs en hadden buiten 
hun vaste repertoire ook Christ-
mas-songs ingestudeerd met als 
afsluiting het lied “Kerstmis in de 
Jordaan”, wat heel veel emoties 
losmaakte. Het koor wordt hier 
ieder jaar voor uitgenodigd.

Shantykoor “Op Koers” in Pancakes-Amsterdam
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Fijne feestdagen & 
een smaakvol 2023! 

wenst u fijne feestdagen!

06-46664664

Verzekeringen en Hypotheken
www.rietman-advies.nl

0573-256038

Wij wensen u fi jne feestdagen en een goed 2023!

Fij
ne fe

estd
agen en een goed 2023.

Ze was zó verlegen. Voor Engels 
kwam ze. Het examen zat er aan 
te komen. Ik zie haar nog zitten 
– vaker wist ze geen woord uit 
te brengen. Knikken deed ze dan 
of haar hoofd schudden als het 
‘nee’ moest zijn. 
‘Begrijp je het zo?’, was de ver-
keerde vraag, leerde ik al snel. 
Dan liet ze een onzekere glim-
lach zien en kleurden haar wan-
gen langzaam donkerrood. Niet 
dat ze het dan niet snapte, maar ik 
was veel te direct in mijn vraag.
Maar ze begreep het wel dege-
lijk: als ze een opdracht van me 
kreeg, trok de blos snel weg, en 
met een frons tussen haar ogen 
en met vingers fl itsend over het 
toetsenbord liet ze me zien dat 
dit stukje grammatica geen ge-
heimen meer had voor haar.
Toen ik een jaar na het examen 
nog eens vroeg hoe het met haar 
ging, kwam haar moeder met dit 
verhaal: ‘Het gaat heel goed; zij 
vindt deze opleiding erg leuk. 
Met Engels lijkt het tot nu toe 
ook goed te gaan. Ze heeft nog 
vaak veel aan jouw uitleg m.b.t. 
grammatica! Haar Engelse le-
raar moet het helaas niet zo 
goed uit kunnen leggen; maar 
zij weet het door jouw bijles van 
vorig jaar! Dus daar zijn we erg 

blij mee. In 1 jaar tijd heeft zij 
blijkbaar gigantisch veel bijge-
spijkerd voor Engels.’
Ook een fi jn commentaar kreeg 
ik van een moeder van een leer-
ling met wie ik online bijles 
deed: ‘Hoi Edwin, zoals je zo-
juist mee kreeg was ik deels in de 
buurt toen Tom bijles van je had. 
Wat een fi jne en gelijkwaardige 
manier van bijles geven. Zelf 
vond ik je aanpak en toon pret-
tig, maar ik merk ook aan Tom 
dat hij het prettig vindt. Wilde je 
het toch graag even laten weten.’
Ik dacht trouwens dat deze moe-
der na het ‘goedemorgen!’ weer 
iets anders was gaan doen.
En ook deze moeder (het zijn 
altijd moeders!) vertelt hoe haar 
kind het ervaart: ‘Het mooie is, 
als ik zie hoe hij ermee bezig is 
met huiswerk maken en ook niet 
eerst iets anders doen …. Ja, ei-
genlijk een beetje vergelijkbaar 
met hoe hij altijd naar bijles 
toeging. Van, eh, dat mocht niet 
overgeslagen worden, dat moest 
gebeuren en dat deed hij ook, 
hè?! Om nog even aan te geven 
hoeveel plezier en hoe enthousi-
ast hij erover was: hij wilde zelfs 
in de vakanties komen. En zelfs 
met zijn verjaardag - dat was dit 
jaar op een donderdag - nou, dat 
moest maar op woensdag, want 
op donderdag moest hij naar 
Edwin en dan konden de opa’s 
en oma’s niet op z’n verjaardag 
komen!’
Ik wil maar zeggen: daar doe je 
het voor!
Een fi jne Kerst en goede feestda-
gen gewenst, Edwin.
Edwin Munnik – bijles van Stu-
dietafel
Basisschool, voortgezet onder-
wijs (talen, wiskunde, zaakvak-
ken), mbo & hbo
www.studietafel.nl

Het zijn al� jd moeders! OCH met ‘Gestuiter in 
Pension De Ruiter’ bij 
Witkamp

Laren- Toneelgroep OCH 
uit Holten brengt op uitnodi-
ging van vereniging Laren en 
Oranje zaterdag 21 januari in 
zaal Witkamp het toneelstuk 
‘Gestuiter in Pension De Rui-
ter’. Het toneelstuk begint om 
16.00 uur en is een klucht in 4 
bedrijven. 
Een klein tipje van de sluier 
over de inhoud: Wat te doen als 
je pension, om in aanmerking te 
komen voor een prijs, op steeds 
onverwachter momenten gecon-
troleerd wordt? Want niet alles 
wat er in het pension van Karel 
en Coba gebeurt kan het daglicht 
verdragen. Zo wordt een van de 
kamers aan twee personen te-
gelijk verhuurd. Wat mogelijk 
is, omdat een van de huurders 
nachtdiensten draait. Nou houdt 
de controleur wel van een borrel-
tje, dus op die manier valt er wel 
wat te ritselen. Maar als dan de 
huurders van de bewuste kamer 
gelijktijdig bezoek krijgen, lijkt 
het het beste hun bestaan van nu 
af aan te ontkennen en de bezoe-
kers zo snel mogelijk kwijt te ra-
ken. De overbuurvrouw, die alles 
achter haar gordijntjes in de ga-
ten houdt, wil het mysterie graag 
oplossen.
Kaarten voor het toneelstuk zijn 
te koop via Laren en Oranje. 
Voor leden 10 euro, niet-leden 
12,50 euro en kinderen 5 euro 
per kaartje inclusief 1 consump-
tie. De kaartverkoop is op zater-
dag 7 januari bij Witkamp tussen 
10.30 en 11.30 uur. 
Na afl oop van de voorstelling is 
er nog de tijd om een hapje eten. 
Witkamp heeft een 3 gangen 
menu voor 32,50 euro of plate 
service voor 17,50 euro.

Wilt u ook met uw bedrijf In de Kijker staan? 
Neem contact op met 0573-250083
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Wittenberg v.o.f.
Zutphenseweg 6

7245 BL Laren (gld)
T: 0573-401421

Fijne feestdagen 
& 

een goed 2023!

Vrolijk kerstfeest &
een gelukkig 2023

Firma van Aalst
Voor uw dier, aquaria, tuin 

en hengelsport

Lochem 
Rembrandtlaan 3 | 0573-251036

www.fi rmavanaalst.nl

Ruurloseweg 45a Vorden 
www.weulenkranenbarg.nl

Tel. 0575-551217

Wij wensen u fi jne kerstdagen en een goed 2023

Derks
uw groenteman

www.derksuwgroenteman.nl

06-13272536

wenst u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2023!

      @derksuwgroenteman      

 

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en een kleurrijk 2023!

Fijne kerstdagen 
en een goed, gezond, 
en succesvol 2023!!

www.benniebrummelman.nl
0573 401571
06 53401939

Lochem- Het fonteinbeeld van 
beeldhouwer Willem Berkhe-
mer heeft uiteindelijk op 60 ja-
rige leeftijd een dominante plek 
gevonden op het voorterrein van 
Uitvaartcentrum Monuta aan 
de Zutphenseweg. Dit na een 40 
jaar tot 2007 tussen de jeugd van 
de Rijks Scholen Gemeenschap, 
RSG het Staringcollege, aan de 
Cartier van Disselweg. 
Van de jeugd met de toekomst 
voor de boeg naar een plek waar 
mensen afscheid nemen van het 
leven van een geliefde. Nog nooit 
is een beeld in Lochem zoveel en 
zo vaak in het nieuws geweest als 
dit fonteinbeeld. Vooral de laat-
ste jaren bij het zoeken van een 
nieuwe plek voor het beeld is er 
veel over gezegd en de laatste tijd 
vooral ook gedaan. Zowel de ge-
schiedenis van het beeld als van 
zijn schepper is daardoor, om het 
zo te zeggen, opnieuw in beeld ge-
komen. Wat dat betreft is elk beeld 
wel eens aan verplaatsing toe. De 
vergetelheid slaat gauw toe. 
Geen sprake daarvan woensdag 8 
december tijdens de onthullings-
ceremonie rond het fonteinbeeld 

op de nieuwe plaats bij Monuta. 
Een boeiende memorabele bij-
drage komt van Joan Berkhemer, 
de zoon van beeldhouwer Willem 
Berkhemer. 
Onder de vele belangstellenden 
in de ontvangstruimte van Uit-
vaartcentrum Monuta zien in de 
vallende duisternis van de late 
namiddag de initiatiefnemers te-
vreden toe dat aan de meerdere 
verhuizingen van het beeld na 
de afbraak van het oude Staring 
College nu een defi nitief einde 
is gekomen. Behalve deze ini-
tiatiefnemers, Sjef van Hoorn, 
Wout Klein, Ab Braakman, Wim 
Marsman en Wilma Nijenhuis-ten 
Arve, zijn velen met hen gelukkig 
dat zoveel noeste arbeid aan voor-
bereiding en uitvoering alles tot 
een bijzonder positieve oplossing 
heeft geleid.

Fonteinbeeld Willem Berkhemer 
van de jeugd naar de uitvaart

Wethouder Cultuur Wendy Goodin verricht de offi  ciële handeling bij 
het in gebruik nemen van het herplaatste fonteinbeeld van Willem 

Berkhemer. (foto: Johnny Ligtenberg)

Wilt u ook In de Kijker staan?
Neem contact op met 0573-250083

Kerst High Tea 
op Landgoed 
Verwolde
Laren- Tweede Kerstdag 
wordt vanaf 15.00 tot 18.00 
uur een feestelijke high tea 
voor alleenstaande ouderen 
georganiseerd bij de Moes-
gaard van Landgoed Ver-
wolde. Een high tea met zoe-
te en hartige hapjes en voor 
de mensen die dat willen 
ook koffi  e.

Sophia Van der Borch: “Het 
wordt een vrolijke middag 
waar verder geen kosten aan 
zijn verbonden!” Deze high 
tea is mogelijk gemaakt door: 
Landgoed Verwolde. 
Deze high tea is mogelijk ge-
maakt door: Landgoed Verwol-
de Sophia van der Borch, ovii, 
Opbouwwerk/SWL Lochem 
Astrid Lievestro, Diaconie 
PKN Laren Gld, Plus Beu-
zel, Wereldbakker Wijnand, 
Keurslager Van de Pol, Au-
tovakmeester Marcel Hut en 
Lions Club Lochem-Berkel-
land West, Eppie Klomphaar 
met de Paardentram, de Mei-
den van Haarman en Team vrij-
willigers.

Aanmelden kan nog tot ui-
terlijk 23 december via: 
06-13489689 of 085-1045588, 
tussen 12.00 tot 14.00 of 
17.00 tot 19.00 of via email: 
Kers th igh teaverwolde@
gmail.com. 
Heeft u zelf geen vervoersmo-
gelijkheid, dan bent u van 
harte welkom om vanaf 14.30 
uur met de Paardentram mee 
te rijden van Eppie Klomp-
haar. Het ophaal- en breng-
punt is Kerk Laren/Kulturhus 
‘t Kruispunt.
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Wij wensen iedereen 
gezellige feestdagen en 

een gezond & liefdevol 2023.

Openingstijden: 
Dinsdag, woensdag en vrijdag 8.30 - 18.00 uur

Donderdag 8.30 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 uur - 14.00 uur

0573-401575  |  Deventerweg 7 Laren
info@salonlamar.nl

Het is weer tijd voor de 
najaarsbeurt! 

Ook komen wij graag bij u 
langs voor al uw zaag- en 

snoeiwerkzaamheden.
Ook voor boomverzorging en bladruimen.

Exelse Tol   -   0573-259704
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� érèse wenst u 
Fijne Feestdagen!

Wij wensen u 
fi jne feestdagen 

&
een goed 2023!

2023

molenveld 14, 7245 ca laren
www.hekkelmanschilders.nl

0573-401659

Wij wensen u 
fi jne feestdagen en een 

kleurrijk 2023!

“Ik wens u fi jne feestdagen en een 
voorspoedig en gezond 2023”

     Jan Koeslag
    06-20572980

WIJ WENSEN U EEN GOED 2023!

Regionaal- Op vrijdagavond 
16 en zaterdagavond 17 de-
cember heeft Voll Gass met de 
jaarlijkse ‘Verlichte Trekker 
Kerst Route’ langs verzorg -en 
verpleeghuizen in de omgeving 
weer voor veel dankbare toe-
schouwers gezorgd. 
Niet alleen voor de mensen van 

betreff ende doelgroep, maar ook 
voor de bewoners aan of in de 
buurt van de route. De rit heeft on-
geveer een sfeer die te vergelijken 
is met de jaarlijkse Hamac Run. 
Omdat de route ook met tijdver-
melding op internet was aangege-
ven konden belangstellenden zich 
tijdig langs de weg opstellen. 

Verlichte Trekker Kerst Route 
‘Voll Gass’ vol in de belangstelling

Door een rondje bij woonzorgcentrum ‘t Ruempol in Laren krijgen de 
bewoners dubbel kijkgenot. (foto: Johnny Ligtenberg) 

Laren- De St. Steff en Kerstfair 
in de manege aan de Verwold-
seweg was zondag 18 december 
erg leuk van opzet. Veel werk 
was besteed aan het gezellig 
optuigen van de manege en de 
vele stalletjes. Vooral artikelen 

op ruitersportgebied waren in 
ruime mate en diversiteit ver-
krijgbaar. 
Ponyrijden voor de kinderen is 
natuurlijk altijd een plezierig ver-
maak en die maakten daar dan 
ook dankbaar gebruik van. Om de 
prijs van 1 euro hoefden de ouders 
hun kinderen een ritje niet te ont-
houden. Voor een kubieke meter 
gas rijd je bij wijze van spreken 
drie rondjes. 
Kinderen hadden overigens ook 
een aandeel in de kerstfair. Aan 
deze middag was namelijk een 
kleurwedstrijd verbonden waaraan 
70 kinderen hebben deelgenomen. 
Het enige waar het zondag aan 
schort was publiek dat best in 
wat grotere getale de met zorg 
opgezette kerstfair had mogen 
bezoeken. De glühwein en de 
warme chocolamelk met slag-
room alleen al was een bezoekje 
waard.

Leuke opzet St. Steff en Kers� air

Ponyrijden levert bij de kinderen altijd een glimlach op. 
(foto: Johnny Ligtenberg)

Lochem- Donderdag 29 decem-
ber organiseert de Lochemse 
Evenementen Organisatie van 
Nederland en Oranje (de L.E.O.) 
voor de 25e keer een kaartmara-
thon bij Zalencentrum Bousema 
met de spelsoorten jokeren, kla-
verjassen en bij voldoende deel-
name ook kruisjassen.
Bij de hieraan verbonden in-
schrijfkosten van 22 euro zijn, 
naast de te winnen prijzen, kof-
fi e of thee en een stamppotbuff et 
inbegrepen (dieetwensen vooraf 
opgeven).
Informatie en opgave is mogelijk 
bij: Louisa Groenouwe, Enkweg 
13, e-mail info@leolochem.nl, 
tel. 06-49803208 en Jeannette 
Verbeeten, Noorderbleek 71, tel. 
0573-251592. De inschrijving 
en de betaling ervoor dient uiter-
lijk 19 december 2022 binnen te 
zijn op de bankrekening van de 
L.E.O. of contant op Noorder-
bleek 71 te Lochem.
De kaartmarathon duurt van 9.00 
tot ongeveer 18.00 uur. De deel-
nemers worden verzocht om 8.45 
uur aanwezig te zijn. 

Kaartmarathon L.E.O. 
met stampo� enbuff et

Wilt u ook In de Kijker staan?
Neem contact op met 0573-250083



23

Bij ons heel veel kleine en grote muziek kadootjes.
Kerst-bladmuziek voor bijna alle 

instrumenten op voorraad.

2023 - 75 jaar 
Zweverink Muziek

met diverse activiteiten
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Wij wensen u Fijne Feestdagen 
en een goed 2023!

WIJ WENSEN IEDEREEN 
HELE FIJNE FEESTDAGEN 

EN EEN GEZOND EN 
GELUKKIG 2023 TOE.

Boekhoudkantoor JaRo 
06-15129741

Fijne feestdagen!

Borculo- De jaarlijkse Nieuw-
jaarsduik, nu georganiseerd 
door de Stichting Promotie 
Borculo, vindt plaats op Nieuw-
jaarsdag om 14.00 uur. Elke 
deelnemer ontvangt een Berkel-
land t-shirt en de bekende Unox 
muts. 
Vanaf 12.00 uur is de organisatie 
aanwezig om voorbereidingen te 
treff en en de deelnemers komen al 

vanaf circa 13.00 uur aan om zich 
vanaf 13.30 uur te gaan omkleden. 
Net als andere jaren zorgt Arjan 
Schuurman weer voor de muzika-
le begeleiding. Ook is duikteam 
Air4All Divers weer aanwezig om 
een oogje in het zeil te houden en 
in te grijpen wanneer dit nodig zou 
zijn wat tot nu toe niet nog niet is 
voorgekomen. Na de duik staat de 
warme Unox erwtensoep klaar.

Nieuwjaarsduik in Hambroekplas Kerkdiensten Oud & 
Nieuw kerk Laren
Laren- De Protestantse Kerk in 
Laren heeft de oude en nieuw-
jaarsdienst aan elkaar gekop-
peld in de traditie en het woord. 
Zaterdag op oudejaarsavond om 
19.30 uur verzorgt de commissie 
O&I de dienst. “Een terugblik op 
het oude en daaruit het kostbare 
meenemen naar het nieuwe jaar. 
Soms in een ander jasje, net als 
dat oude vintage kastje, wat op-
gepimpt weer heel mooi is”, aldus 
de commissie. De oudere tradities 
blijven behouden met oliebollen 
en een midwinterhoorn. Het is een 
korte dienst waardoor er ruim de 
tijd over blijft om thuis de jaar-
wisseling te vieren.

Nieuwjaarsdag begint zoals elke 
zondag traditiegetrouw de ere-
dienst om 10.00 uur met Swenne 
Bijzet als voorganger. De com-
missie O&I denkt dat het praktisch 
misschien niet zo goed in ieders 
agenda past. Immers, 1 januari is 
vaak een dag na een late avond en 
misschien zijn er afspraken met 
familie om elkaar te ontmoeten op 
deze dag. De commissie: “Toch is 
het ook mooi om het nieuwe jaar 
te mogen starten met God. Om in 
de kerk, of online, een moment 
van rust en stilte te hebben of God 
te ontmoeten. 
We willen het nieuwe jaar inlui-
den met een korte viering, 
waarna we elkaar een 
gelukkig nieuwjaar 
toewensen met de 
traditionele 
nieuwjaarsrolletjes 
bij de koffi  e”.

Laren- Zaterdag 24 december 
wordt het Kinderkerstfeest in 
de kerk gevierd. Dit kerstfeest, 
dat om 15.30 uur begint, is ook 
te volgen via de livestream. 
Op de Facebookpagina en www.
kerklaren.nl is de meest actuele 

informatie te vinden. Dit jaar zal 
het Kinderkerstfeest in een an-
der jasje worden gestoken dan 
gebruikelijk. Met dit feest wordt 
altijd een goed doel ondersteund. 
Dit jaar is dit Stichting Kinder-
hulp. 

Kinderkers� eest in kerk Laren

Meezing Kerstavond in 
Ons Gebouw
Harfsen- De Kerst sing-in op 
Kerstavond 24 december in Ons 
Gebouw geeft gelegenheid om te 
luisteren of mee te zingen met 
kerstliederen.
Verder deze avond een kerstver-
haal en een gedicht. De begelei-
ding is in handen van SDG en 
van Jan Los. Rike Oonk zingt 
enkele solonummers. 
Na afl oop is er chocolademelk 
en Glühwein. Deze sfeervolle 
Sing-in begint vanaf 19.30 uur. 

Flessenac� e SVBV

Barchem- Zaterdag 
7 januari is de jaarlijkse 
fl essenactie van 
voetbalvereniging SVBV. 
Met de opbrengst van deze actie 
zijn activiteiten rondom het voet-
ballen te organiseren om het voor 
de jeugdleden nog aantrekkelij-
ker te maken.

Wij wensen u 
een goede kerst en 
een kleurrijk 2023
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Prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2023

 

 

Markt 9
7241 AA, Lochem

0573 - 251865
www.slagerijsieverink.nl

Wij wensen u fi jne dagen 
en een gezond 2023!

Emmastraat ,   Lochem
Tel.    

www.chiropractielochem.nl

Fijne feestdagen
en een gezond

Nieuwjaar

Een gezond en 
voorspoedig 2023

J.E. MEMELINK & ZONEN
Veehandel

Fleerhof 3, 7245 PT Laren
T. 0573-401313/401913

Wij wensen 
iedereen � jne feestdagen 

en een goed 2023 toe.
Gerrit en Rini Beuzel

Kielersdijk 1, 7245 TS Laren
www.camping-bosrand.nl

0573-421229

Door: Herjon Nieuwburg

Eefde/Zutphen– Zaterdag-
avond 3 december gaf muziek-
vereniging Concordia Eefde 
voor het eerst sinds Corona 
weer een concert in de Buitenso-
ciëteit van de Hanzehof in Zut-
phen. Als vanouds zat het orkest 
op de bühne en kon het weer 
spelen voor een volle zaal.
De avond was opgedeeld in een 
wat meer traditioneel deel voor de 
pauze met als solisten de alt-mez-
zosopraan Charlotte Stoppelen-
burg en de pianisten Stefan en 
Martijn Blaak. Na de pauze nam 
zanger en entertainer Martijn van 
Vuuren het publiek mee in de 
muziekgeschiedenis van bekende 
- inmiddels overleden - Neder-

landse zangers en componisten. 
Liedjes van Toon Hermans, Wim 
Sonneveld en Ramses Shaff y wer-
den uit volle borst meegezongen. 
Ook de teksten van Annie M.G. 
Schmidt en Willem Bannink de-
den veel ogen glimmen. Het con-
cert werd afgesloten met Het Klei-
ne Café Aan De Haven van Pierre 
Kartner. 
Deze avond laat zien dat het or-
kest van Concordia zeer veelzij-
dig is. De muzikanten kunnen 
heel goed solisten begeleiden en 
schakelen eenvoudig tussen ver-
schillende muziekstijlen. Krijgen 
de muzikanten de ruimte van di-
rigent Stefan Blaak, dan vullen ze 
met gemak de hele zaal. 

Een avond met muzikale uitersten

Foto: Pascale Drent Fotografi e.

Nieuwjaarsconcert 
Larenka in 
Ons Gebouw

Harfsen- Zondagmiddag 15 ja-
nuari luidt Blaaskapel Laren-
ka het nieuwe jaar 2023 in met 
een Nieuwjaarsconcert in Ons 
Gebouw. 
Dit eerste optreden in 2023 kent 
een mooi programma met veel 
nieuwe muziek, maar ook een 
paar “oldies” voor alle liefheb-
bers van met name Tsjechische 
blaasmuziek. 
Het concert begint om 14.00 uur. 
Entree bedraagt 6 euro p.p.

Winterwandeling over 
Lochemse Berg
Barchem- De boswachter van 
Geldersch landschap en Kas-
teelen organiseert op zondag 8 
januari een stevige winterwan-
deling over de Lochemse Berg. 
Start: 14.00 uur op de parkeerplaats 
van Koffi  ehuis De Kale Berg, Lo-
chemseweg 22, in Barchem. Duur: 
2 à 2,5 uur. Deelname: 5 euro, 
kinderen 4 tot en met 12 jaar 2,50 
euro. Donateurs Geldersch Land-
schap & Kasteelen gratis op ver-
toon van een geldige donateurspas. 
Betaling: contant op locatie. Reser-
veren niet nodig. Informatie: www.
glk.nl/evenementen, Joke Hoitink, 
tel. 06-54668064 of Ronald Man-
nessen, tel. 06-28865433.

Avan�  tevreden met 
lege fl essen en kra� en 
Lochem- Zaterdag 7 januari 
houdt volleybalvereniging Avanti 
de fl essenactie. Leden halen van-
af 10.00 uur huis-aan-huis lege 
statiegeldfl essen en kratten op. 
Het verzoek van Avanti is deze 
even te bewaren tot de leden langs 
komen. De leden bellen aan om ze 
op te halen, maar wie niet gestoord 
wil worden mag het geleegde ma-
teriaal ook voor de voordeur zetten. 
Van de opbrengst wordt gezorgd 
dat jong en oud kan blijven volley-
ballen en meerdere activiteiten zijn 
te organiseren voor de leden.
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29-12-2022
30-12-2022
31-12-2022

donderdag
vrijdag
zaterdag

“Laat je betoveren” op Winterwonderland in Lochem 

0573-252425
www.reerink-lochem.nl Hooislagen 6  |  7241 NJ Lochem

0573-421204
www.scholtenbv.com

Grondwerken  |  Sloopwerken
Kipper- en diepladertransporten 
Verhuur grondverzetmaterieel

Handel in materialen t.b.v. g.w.w.
Verhuur containers

Afhaalpunt voor:
- Zand 
- Grind
- Teelaarde

- Compost
- Gebroken puin
- Verhardingsmateriaal



Wij wensen u 
prettige kerstdagen 

en een 
spetterend nieuwjaar.

Goossens 
wenst u een gezond 

en sportief 2023!

Goossens Lochem
Prins Bernhardweg 11, Lochem

www.goossenslochem.nl
0573-257361

Fijne Feestdagen!
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UW ADRES VOOR:
 * Gas, water en elektra
 * Centrale verwarming
 * Vloerverwarming

Fijne feestdagen en een 
goed 2023!

www.paalmaninstallatie-service.nl | 06-41035574

* Sanitair, keuken en badkamer
* Nieuwbouw, verbouw en renovatie
* Service en onderhoud

Bert Braakman
www.mobielehoutzagerijbraakman.nl

Brenschutte 11, 7245 ND Laren
06-21978075

MOBIELE HOUTZAGERIJ

BRAAKMAN
Fijne feestdagen en

een voorspoedig 2023!

wenst iedereen hele 
fi jne feestdagen & 

een goed 2023!

Autobedrijf Wijma
Zwiepseweg 57, 7241 GN  Lochem

0573 - 251432
www.wijmalochem.nl

WENST U FIJNE FEESTDAGEN!

 

Gerrie wil je iets over jezelf ver-
tellen?
Mijn naam is Gerrie Dieperink, ge-
boren in Elsen, gemeente Markelo. 
Op mijn vijfde ben ik verhuisd naar 
Goor en daar heb ik gewoond tot ik in 
1976 in Lochem ben gaan wonen. Ik 
ben getrouwd met Henk Dieperink, 
heb twee kinderen en twee klein-
kinderen. Henk zijn ouders hadden 
vroeger een kruidenierswinkel aan 
de Albert Hahnweg en daar hebben 
we in het begin van ons trouwen ook 
gewerkt. Toen de winkel opgeheven 
werd is Henk op de markt gaan staan 
met kaas en daar heb ik hem vaak 
geholpen. De laatste jaren voor mijn 
pensioen heb ik bij Zozijn gewerkt 
op de textielafdeling. 

Wil je iets over je vrijwilligers-
werk vertellen?
Ik ben dit jaar begonnen als vrij-
willigster als gastvrouw bij de ont-
vangst. Bij binnenkomst op De 
Hoge Weide zie je mij achter de tafel 
zitten. Als bezoek vragen heeft, dan 
kunnen ze bij mij terecht, ik verzorg 
de post die binnen komt en heb veel 
contact met de bewoners, medewer-
kers en bezoek. Vaak zie ik dezelfde 
bezoekers, die mij dan ook weer her-
kennen en dan maken we even een 
praatje. Ook komt het af en toe voor 
dat een bewoner van het woonzorg-
centrum de sleutel kwijt is, dan loop 
ik even mee naar de afdeling en stel 
ze gerust.
Sinds kort schenk ik om de week op 
vrijdagochtend koffi  e in het Grand 
café. Daar geniet ik nog meer van 
dan als gastvrouw bij de ontvangst. 
Het contact met de bewoners ligt 

me heel erg, ik maak makkelijk 
contact, dat scheelt natuurlijk ook.

Zou je het iemand aanraden om 
vrijwilligerswerk te komen doen 
in De Hoge Weide?
Mijn schoonmoeder heeft onge-
veer twee jaar in De Hoge Weide 
gewoond en ik vond het van het 
begin af aan een heel fi jn huis. De 
Hoge Weide is een geweldige plek 
om te mogen wonen vind ik, dus 
voor mij voelt het heel vertrouwd. 
Toen ik hier vrijwilligerswerk ging 
doen, voelde het als een soort van 
thuiskomen. De medewerkers van 
de afdeling, waar mijn schoonmoe-
der heeft gewoond, kennen mij nog, 
waarschijnlijk ook om de appeltaart 
die ik met regelmaat bakte en mee-
nam naar de afdeling.
Het vrijwilligerswerk geeft mij 
ontspanning. Ik vind het fi jn om 
aandacht aan de bewoners te geven 
en ook om een stukje aandacht te-
rug te krijgen. De aandacht voor de 
vrijwilligers is er zeker, de bege-
leiding is fi jn, er wordt goed voor 
ons gezorgd. 

Denkt u er na dit interview ook over 
om vrijwilliger in De Hoge Weide 
te worden? Op verschillende afde-
lingen zoeken we vrijwilligers die 
vroeg in de avond koffi  e willen 
schenken en een praatje willen ma-
ken met de bewoners. Verder zijn 
we altijd op zoek naar vrijwilligers 
die willen wandelen met bewoners. 
Neem gerust contact met me op en 
onder het genot van een kopje koffi  e 
of thee kan ik u wat meer vertellen 
over het vrijwilligerswerk.
Als u zich aanmeldt, dan ontvangt 
u een kleine attentie, aangeboden 
door één van de Lochemse onder-
nemers: Bakker ten Broeke, Sem-
melink koffi  e- en theeschenkerij, 
fi etsspeciaalzaak Finke, Slager Sie-
verink, De Zuivelhoeve of Uitspan-
ning De Witte Wieven.

Truus Eitens
t.eitens@szmk.nl
06-10026700

Gerrie Dieperink

Vrijwilliger In de Kijker: 
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Markt 14, 7241 AA Lochem
Tel: 0573 – 43 22 30

www.praud.nl

Namens alle medewerkers; bedankt 
voor uw vertrouwen het afgelopen jaar.

Komend jaar staan wij graag weer voor u klaar. 
Fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling!

Komend jaar staan wij graag weer voor u klaar, 
vanuit onze nieuwe locatie in Lochem.

Fijne dagen & 
een gezond 2023!

Deventerweg 3 Laren - Tel. 0573-401277
www.dekorteswoonsfeer.nl

Traplift aanwezig - 
1500m2 woonplezier

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een gelukkig en gezond 

2023

www.bertusvandenbos.nl

Wij wensen u 
Fijne Feestdagen!Fysiotherapie de Brug 

wenst u fi jne feestdagen en 
een gezond 2023!

Eerste kerstdag met de 
kleintjes op stap
Joppe- De werkgroep kindje 
wiegen van de Rooms Katho-
lieke kerk in Joppe nodigt ou-
ders uit op eerste Kerstdag om 
het kerstfeest met hun peuter of 
kleuter op een bijzondere ma-
nier te vieren met een al oude 
traditie, het Kindje Wiegen.
Deze speciale kerstviering is van 
15.00 tot ongeveer 15.30 uur voor 
peuters en kleuters. In deze korte 
viering wordt het kerstverhaal ver-
teld en kerstliedjes gezongen. Ook 
wordt dan iets geknutseld wat met 
kerstmis te maken heeft. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden.
In de kerk kunnen de bezoekers 
een kaarsje aansteken naast een 
kerststal en buiten is zelfs een 
kerststal met levende dieren te be-
wonderen.

Laren- Zondag 11 december 
was de Braninkhal vanaf 10.00 
uur het decor van een gymnas-
tiekwedstrijd. Onder leiding van 
gymlerares Daisy Postma stre-
den 60 meisjes en jongens om 
de prijzen. Het toernooi kwam, 
op initiatief van Daisy Postma, 
voort uit samenwerking tus-
sen de gymnastiekverenigingen 
Ovéra uit Almen, Valto uit Eefde 
en de LGV uit Laren.
De deelnemers van 4 tot en met 
12 jaar oud lieten hun kunsten 
zien op de brug, balk, lange mat, 

trampoline en de kast. Van de 
jongste groep (4 tot en met 8 jaar) 
werd Valto eerste, Ovéra tweede 
en de LGV derde. Alle kinderen 
kregen een kerstbal als medail-
le omgehangen. Bij de oudste 
groep (8 tot en met 12 jaar) op-
nieuw Valto op de eerste plaats. 
De LGV eindigde als tweede, en 
Ovéra als derde. 
Omdat het toernooi als bijzonder 
gezellig is ervaren, heeft Daisy 
Postma al aangekondigd volgend 
jaar weer een wedstrijd te organi-
seren. 

Kerstballentoernooi Braninkhal 
zeer gezellig toernooi

Exposi� es De Elf 
Marken in Tramsta� on
Gorssel- Tot eind februari heeft 
De Elf Marken zijn exposities in 
het Tramstation van Klaske de 
Waal en Lyda te Linde. Beiden 
zijn al meer dan 15 jaar lid van 
de schilderclub Het Koerhuis in 
Gorssel. 
Een derde expositie tot eind febru-
ari is een poppententoonstelling 
van poppen, die in de jaren vijftig 
en zestig gemaakt zijn door mw. 
Veeneman uit Eefde. 
De openingstijden van het Tramsta-
tion zijn: dinsdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur, donderdagmorgen 
van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag-
morgen van 10.00 tot 12.00 uur. 
Van buitenaf zijn exposities in het 
Tramstation permanent te zien. Van 
23 december tot en met 9 januari is 
het Tramstation gesloten.
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Wild eten in de Achterhoek

Sneup&Snaaij wild diner € 55,- pp 
(2 personen)

Bijpassend wijnarrangement € 22,- pp
 

Wild charcuterie (2 personen) € 16,- pp
Diverse wildhammen | bramenchutney | 

paddenstoelen | oerbrood
Hinde Rosé | Regent&Rondo | 
Wierden, overijssel Nederland

*

Hazenrug (2 personen) € 32,- pp
Knolselderijpuree | saus van cranberry | 

spruiten & spek
Pagos de Araiz | Crianza | Navarra, Spanje

*

 Proeverij van najaarsdesserts € 11,- 
 Bijpassend Dessertwijn van onze sommelier

Wild menu 4 gangen € 59,- pp
Bijpassend wijnarrangement € 22,- pp 

Duo van Hert & Ree € 16,-
Carpaccio van hert | Ree paté | 

bramenchutney | vijgen dressing
Petula | Syrah&Grynach | Lubberon, Frankrijk

*

Wildbouillon € 9,-
Oesterzwam | truffelroom

VAT22| Madeira | Madeira, Portugal 

*

Hertenbiefstuk € 32,-
Hertenbaklever | saus van stoofpeer & anijs

Villa Emilio | Cinsault, Grenach & Syrah | 
Languedoc, Frankrijk 

*

Pannacotta van kastanjes € 11,-
Gelei van caramel | kaneelijs van ijsboerderij 

‘t Dommerholt
 Vina Rubican | Moscatel | Navarra, Spanje

In het najaar, wanneer de bladeren van de bomen vallen, de dagen korter worden en binnen 
de open haard weer aan gaat, wrijft menig wildliefhebber zich weer in de handen. Met een 

bezoekje aan de Achterhoek en Boetiek hotel BonAparte’s restaurant Le Défi doe je je 
smaakpupillen een groot plezier. Het wildseizoen is geopend vanaf 15 oktober! En waar kun 

je dat beter ervaren dan in de streek die op dat gebied een rijke traditie kent? 

“Stap binnen in BonAparte’s culinaire wereld van wild en laat u volledig in de watten leggen...”


