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De eerstvolgende editie van onze krant  
verschijnt in week 13 (29 maart 2023).  
Houdt u hier rekening mee met het inleveren 
van de kopij?

Barchem- Na gecancelde 
voorstellingen en corona kon 
Toneelvereniging Ons Genoe-
gen Barchem eind 2022 ein-
delijk haar activiteiten weer 
hervatten met de repetities 
van een nieuw stuk: “De zoete 
inval”.
“De zoete inval” is geschreven 
en geregisseerd door Betsie 
Ooink (Groenlo). Dit blijspel 
speelt zich af in het bruine café 
van Roos Spellers, ook heeft 
Jasmijn een prominente rol. 
Daarnaast zijn er een aantal vas-
te stamgasten die de boel soms 
flink in de war schoppen. En of 
dat nog niet genoeg is, komen er 
met regelmaat een aantal onge-
nodigde gasten waardoor Roos 
zich in allerlei bochten moet 
wringen.
Het was een uitdaging voor 
Ons Genoegen Barchem om 
genoeg spelers te kunnen vin-
den voor het stuk. Er wordt 
dan ook gebruik gemaakt van 
drie gastspelers waarvan 2 
debutanten voor Ons Genoe-
gen Barchem, namelijk Erika 
Kok en Alice Nijenhuis. Zeker 
geen onbekende namen op het 
Barchemse toneel, met Martin 
Marsman, een terugkerende 
gastspeler maken zij de spe-

lersgroep compleet voor de ko-
mende voorstellingen. 
De volgende uitdaging was het 
vinden van een nieuwe locatie, 
na jarenlange voorstellingen bij 
‘In de Groene Jager’, moest het 
bestuur op zoek naar een nieuw 
onderkomen. Die vonden zij 
bij de Heksenlaak. Hier is de 
Toneelvereniging dan ook heel 
erg blij mee. Afgelopen periode 
hebben Marinus Mulderije en 
Jan Regelink met een beetje hulp 
van andere leden een volledig 
nieuw decor opgebouwd op de 
nieuwe locatie, een flinke klus 
maar met mooi resultaat. 
Dit zal zeker de belangstelling 
van het trouwe publiek, maar 
ook van “nieuwkomers” trek-
ken. Toneelvereniging Ons Ge-
noegen Barchem nodigt iedereen 
dan ook van harte uit op zaterdag 
4 en 10 maart om 20.00 uur en 
op zondag 11 maart om 14.00 
uur bij de Heksenlaak. 
Kaarten zijn in de voorverkoop 
te koop bij Koeleman Bar-
chem en de Heksenlaak of te 
reserveren via ons-genoegen- 
barchem@outlook.com. Kaarten 
kosten 10 euro inclusief een kop 
koffie of thee. Toneelvereniging 
Ons Genoegen Barchem | Bar-
chem (facebook.com)

Toneelvereniging Ons Genoegen 
Barchem staat op nieuwe planken

Zo te zien heeft het toneelgezelschap het goed naar de zin op de 
nieuwe “speelplaats”.

Laren- Op de agenda van Toe-
ristenbelang Laren staat dat 
tijdens de eerstvolgende ver-
gadering op maandagavond 27 
februari Teun Schutte, nadat hij 
deze maand 25 jaar voorzitter is 
geweest, de hamer zal overdra-
gen aan Geert Wassink. Echter 
het loopt volledig anders, dit tot 
grote verrassing van de nog in 
functie zijnde voorzitter. 
Wat afgelopen vrijdagavond 17 
februari bij ‘t Langenbaergh zo 
maar een gezellige avond zou 
worden van het bestuur en alle 
vrijwilligers die afgelopen jaar 
hebben geholpen met de ver-
schillende evenementen en de 
voorzitter nog even een toespraak 
zou houden, loopt volledig uit de 

hand. Het bestuur leek het leuk 
om hem tijdens deze avond al in 
het zonnetje te zetten. 
De regie wordt de voorzitter vol-
ledig uit handen genomen en in 
plaats van een gezellige avond 
verandert het in een jubileum  
feestavond waar Teun in het mid-
delpunt van aller belangstelling 
staat. De overdracht van de voor-
zittersfunctie wordt vervroegd en 
vindt al tot verrassing van Teun 
vrijdagavond plaats en nog wel 
heel öfficieel”. Een “notaris” en 
zijn klerk in kleding van een wel 
zeer bijzonder notariskantoor 
maken er een indrukwekkende 
overdracht van. Ook is de voorzit-
tershamer bij Teun thuis “gesto-
len” die hij nu onder toezicht en 

in opdracht van het notariskantoor 
aan de nieuwe voorzitter overhan-
digt. De notaris weet op ludieke 
wijze verrassend veel over het 
wel en wee van Toeristenbelang 
Laren te vertellen en dus ook over 
de scheidende voorzitter. 
Teun heeft in januari 1989 zijn 
eerste vergadering bijgewoond 
en is dan nog het “broekie” en 
nu ondertussen met zijn 70 jaar 
de oudste van de club. Op 12 fe-
bruari 1998 neemt hij de voorzit-
tershamer over. Toeristenbelang 
Laren viel in die tijd nog onder de 
VVV, maar is sinds april 1998 een 
zelfstandige vereniging, nu ook al 
weer bijna 25 jaar geleden. 

Vervolg zie pagina 2

Welverdiende wisseling van de wacht 
van voorzitter Toeristenbelang Laren 

 Onder toezicht van de “notaris” overhandigt Teun Schutte de voorzittershamer aan Geert Wassink. 
(foto: Johnny Ligtenberg)



In de Kijker, woensdag 22 februari 2023, pagina 2

Agenda

 Zaterdag 25, zondag 26 febru-
ari en woensdag 1 maart
Laren
•	 Voorjaarsvakantie Huis Ver-

wolde, Jonker Emilelaan 4, 
11.00-16.00 uur 

Zondag 26 februari
Eefde
•	 Klassiek en Romantiek op 

toetsen en snaren, Kapel Op 
’t Rijsselt, Mettrayweg 25, 
11.30 uur 

Lochem
•	 Tango Cascada, Stadshuus, 

Markt 3, 15.00 uur 

Maandag 27 februari
Lochem
•	 Voorjaarskaarten bij LEO, 

info@leolochem.nl, www.
leolochem.nl, Bousema, 
Zutphenseweg 35, 19.30 uur, 
zaal open 19.00 uur 

•	 Bridgewedstrijd door 
Jump’85, Stadshuus, Markt 
3, 13.30 uur, aanmelden van-
af 13.15 uur 

Woensdag 1 maart
Lochem
•	 Akku met lezing Friese 

Landverhuizers naar Ameri-
ka, Stadslounge, Oosterwal 
22, 11.00 uur 

Maandag 6 maart
•	 Bridgewedstrijd, zie 27/2
 
Langlopende items
Almen
•	 Winand Staring van de Boek-

horst. Museum Staal, t/m 26 
maart 2023 

Gorssel
•	 Museum MORE met ten-

toonstelling “Samah Shihadi 
tekent tegen het vergeten”. 
Van 19 februari t/m 3 sep-
tember. 

Lochem
•	 Kunst met een verhaal, t/m 

28 februari, Stadshuus, Markt 
3, 10.00-17.00 uur 

Lochem
VVV Lochem

Markt 2, Lochem
7241 CJ  Lochem

0573-251898
www.vvvlochem.nl
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Laren- In Laren en omgeving 
worden veel evenementen ge-
organiseerd waarbij de EHBO 
aanwezig is om bij een eventu-
eel ongeval eerste hulp te ver-
lenen. De EHBO Laren zorgt 
hiervoor met een groep vrijwil-
ligers, een vereniging van men-
sen die graag mensen helpen. 
Door de vele evenementen en 
ook bij ongevallen thuis of op 
het werk, zijn de hulpverleners 
vaak in touw. 
Om de huidige vrijwilligers wat 
meer armslag in de uren te geven 
kan de EHBO Laren best wel wat 
meer mankracht gebruiken. Dat 
kan door een cursus EHBO bij 
de EHBO-vereniging Laren. Dit 
voorjaar wil deze vereniging graag 
weer starten met een beginners-
cursus. Hiervoor zijn echter wel 
voldoende aanmeldingen nodig. 
De cursus omvat 3 hele dagen 
theorie en praktijkoefeningen 

inclusief reanimatie en A.E.D. 
bediening. Tenslotte volgt op de 
laatste middag een examen. Met 
dit EHBO-diploma op zak zijn 
bij de vereniging later vervol-
glessen te volgen om het diplo-
ma niet te laten verlopen. Actieve 
EHBO-diensten bij evenementen 
zijn altijd samen met een collega 
EHBO-er. De EHBO Laren is een 
gezellige groep mensen, van twin-
tigers tot 50-plussers. 
Voor meer informatie en aanmel-
den bij Willem Jan Woestenenk. 
Mail: wjwoestenenk@zonnet.nl, 
tel: 06-38043780.

Veel evenementen vraagt veel tijd EHBO

Lochem- Amnesty International 
collecteert in de gemeente Lo-
chem van 12 tot 18 maart. 
Om altijd en overal te kunnen 
zeggen wat ze wil, neemt Am-
nesty voor onderzoek en advies 
geen geld aan van overheden 
of politieke groeperingen. Juist 
daarom is de opbrengst van de 
jaarlijkse collecte voor Amnesty 
zo belangrijk. 
Voor Lochem is een goede op-
brengst belangrijk, omdat een 
gedeelte hiervan (een kwart) ten 
goede komt aan het Westerbork-
project, het gezamenlijke onder-
wijsproject van de Synagoge en 
de werkgroep Lochem van A.I. 
Belangstellenden die tijd en zin 
hebben om te collecteren voor 
Amnesty International kunnen 
zich vóór 12 maart melden bij me-
vrouw L. Stam, tel. 06-51246483. 

Collecte  
Amnesty International

Verkoop leesmiddelen 
in Bibliotheek Lochem 
en Gorssel 

Lochem/Gorssel- Tot en met 
dinsdag 28 februari organise-
ren de Bibliotheken in Lochem 
en Gorssel een grote verkoop 
van afgeschreven boeken en 
overige media.
Het aanbod is zeer gevarieerd. 
Naast romans, informatieve boe-
ken en grootletterboeken zijn er 
ook (informatieve) boeken voor 

kinderen tot 15 jaar. Dit alles voor 
een klein bedrag. Op de website 
www.bijdebieb.nl zijn de ope-
ningstijden te vinden. Iedereen die 
belangstelling heeft, is welkom. 

Lochem- Twintig Cliënten van 
het Niet Aangeboren Hersen-
letsel NAH-Atelier Zutphen ex-
poseren tot 26 februari in het 
Stadshuus onder de titel ”Kunst 
met een verhaal”. 
Hersenletsel heeft een enorme 
impact op het leven. Je moet je 
voorstellen dat je altijd gewoon 
en volwaardig hebt gefunctio-
neerd, tot je plots iets overkomt 
waardoor dat niet meer kan. Vele 
van de deelnemers hadden voor 
het hersenletsel nooit getekend of 
geschilderd. Het schilderen is nu 

een middel om te ontdekken wat 
hun mogelijkheden zijn. 
Deze tentoonstelling laat op bij-
zondere wijze zien wat de helende 
werking en de kracht van kunst is.
De getoonde schilderijen zijn zo 
nauw verbonden met de makers, 
met hun leven en hun lot dat ieder 
werk de bezoekers raakt aan wat 
kunst is in de puurste vorm.
NAH-Atelier Zutphen is een on-
derdeel van Siza activiteitencen-
trum voor NAH, Coehoornsingel 
3-03, 7201AA Zutphen, tel. 088-
3780267.

NAH-Atelier exposeert in Stadshuus

Gorssel- Vereniging “Vrienden 
van de streektaal Veur Lochen 
en Umgeving” organiseert zon-
dag 26 februari in ’t Trefpunt, 
een koffiemorgen met spreker 

Jan te Brinke uit Winterswijk. 
Entree 10 euro inclusief 2 con-
sumpties. Aanvang 11.00 uur, de 
zaal is open om 10.30 uur. Ieder-
een is hartelijk welkom.

Koffiemorgen “Vrienden van de streektaal”

Workshop  
Accordeonspelen VIOS
Harfsen- Zaterdag 11, 18 en 25 
maart organiseert accordeon-
vereniging VIOS in cultuurhuis 
Hoeflo gratis workshops. 
Van 13.30 tot 14.30 uur zijn be-
langstellenden in alle leeftijden 
welkom, ook zij die geen instru-
ment of weinig ervaring hebben. 

Oud muzikanten krijgen de kans 
hun hobby weer op te pakken.
Om zeker te zijn dat er een accor-
deon klaar staat is aanmelding no-
dig. Dit kan tot 5 maart bij Stien 
Huurnink, jwhuurnink1961@ 
kpnmail.nl.

Almen- Zaterdag 25 maart or-
ganiseert Het Trapveldje een 
kinderkleding- en speelgoed-
beurs van 10.30 tot 12.30 uur in 
dorpshuis Ons Huis. 
Kleding of andere artikelen in-
brengen kan op donderdag 9 maart 
van 14.00 tot 14.20 uur en op vrij-
dag 10 maart van 11.50- 12.10 op 
het kleuterplein en 14.00 tot 14.20 
uur stickervellen ophalen op het 
schoolplein bij de Julianaschool. 

Ingebracht mag worden: zomer-
kleding,	speelgoed,	fietsjes,	baby-
meubilair,	 fiets-	 en	 autostoeltjes	
etc. Van de opbrengst van de beurs 
gaat 50 procent naar de inbrenger, 
de andere helft is voor Stichting 
Het Trapveldje die het geld ge-
bruikt voor het onderhoud van 
de speeltuin in Almen en voor de 
activiteiten die men organiseert. 
Voor meer informatie: speeltuin 
hettrapveldje@gmail.com

Voorjaars- en zomerbeurs Het Trapveldje

Potgrondactie  
instrumentenfonds  
Juliana
 
Almen- Zaterdag 11 maart ko-
men leden van muziekvereni-
ging Juliana vanaf 9.30 uur in 
Almen langs met zakken pot-
grond, koemestkorrel en tuin-
compost. Er is keuze uit zakken 
potgrond van 40 en 70 liter, 
tuincompost 40 liter en koe-
mestkorrel 25 liter. 
Bewoners die deze ochtend niet 
thuis zijn hebben de mogelijkheid 
om van te voren te bestellen. Dit kan 
via de website van het Instrumen-
tenfonds https://if.almen-info.nl/ of 
via bestelformulieren in de Center. 
Op de verkoopdag 11 maart kan er 
alleen contant worden betaald.

Repair Café in  
Kulturhus Laren
Laren- Zaterdag 11 maart is het 
Repair Café in Kulturhus ge-
opend tussen 9.30 en 12.30 uur. 
Alles wat stuk is of het niet meer 
doet, is welkom en maakt kans 
op een geslaagde reparatie.
Repareren is geheel belangeloos, 
maar een vrije gift, om het voortbe-
staan van het Repair Café te kunnen 
waarborgen, blijft altijd welkom. 
Iedere tweede zaterdag van de 
maand is het Repair Café geopend 
dus ook op zaterdag 8 april. 

Welverdiende  
wisseling van de wacht 
van voorzitter  
Toeristenbelang Laren

Afgelopen vrijdagavond passeer-
den veel activiteiten van vroeger 
en nu de revue. 
De plattelandswandeling, zondag 
26 maart, is het eerstvolgende 
grote evenement van Toeristen-
belang Laren. Teun helpt die dag 
ook mee, want al is hij dan geen 
voorzitter meer, hij blijft wel be-
stuurslid. Overigens helemaal 
voorzitter af was hij vrijdagavond 
toch nog niet, want hij doet nog 
wel zijn woordje en deelt bloemen 
uit aan wie ze verdienen.

Vervolg van voorpagina
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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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Ongeveer vier procent van de 
volwassenen heeft last van fi-
bromyalgie, ook wel ‘spier-
reuma’ genoemd. Deze kwaal 
gaat gepaard met chronische pijn 
in de spieren, gewrichten en de 
weke delen. Het komt relatief 
vaker voor bij vrouwen. Behal-
ve de chronische pijn zijn er ook 
vaak wisselende klachten, zoals 
spierspanningen, vermoeidheid, 
ochtendstijfheid, slaapstoor-
nissen, stemmingswisselingen, 
hoofdpijn en buikpijn. Dat kan 
natuurlijk invloed hebben op het 
functioneren in het werk en de 
dagelijkse activiteiten.

Het is voor een arts of reumato-
loog lastig om deze diagnose vast 
te stellen. Bij fibromyalgie zijn er 
namelijk geen afwijkingen in de 
spieren, bindweefsel, gewrichten 
of bloed te vinden. De diagnose 
wordt dan gesteld door de symp-
tomen te herkennen en andere 
ziektes uit te sluiten. 

18 punten
De oorzaak van fibromyalgie is 
nog onbekend. Mogelijk spelen 
erfelijke, hormonale en omge-
vingsfactoren een rol. Wel lijkt 

er chronisch sprake te zijn van 
een te hoge spierspanning. Het 
Roessingh in Enschede doet daar 
onderzoek naar. Fibromyalgie is 
niet te genezen. De klachten kun-
nen soms wel verminderd wor-
den. Met name door een goede 
afwisseling van beweging en rust 
of door medicijnen. Ook reflex-
zonetherapie is een optie.
Wat namelijk opvalt is dat de 
pijn vaak voorkomt bij bepaal-
de spieraanhechtingen in het li-
chaam: in nek, rug, schouders, 
borstbeen en bij heupen of knie-
en. Deze plekken staan bekend 
als de zogenaamde ‘18 punten 
van fibromyalgie’. Druk op deze 
knooppunten wordt als een pijn-
check gebruikt bij het stellen van 
de diagnose. 

Reflexzonetherapie
Anneke Stuij: “De voeten zijn 
een soort plattegrond waarop 
de reflexen van onder andere de 
spieren en gewrichten te vinden 
zijn. Massage op die voetreflex-
plekken kan het zelfgenezend 
vermogen van het lichaam on-
dersteunen. Dat vermogen heeft 
het lichaam van nature al. Denk 
maar aan het herstel van een 
wondje of van ziekte of nare er-
varingen. Het lichaam is altijd op 
zoek naar balans en evenwicht. 
De afgelopen 35 jaar heb ik veel 
trainingen gevolgd in reflexzone-
massage. Ik herken dus ook goed 
de reflexen van deze 18 punten 
van fibromyalgie.”

De reflexzonemassage richt zich 
op verlichting van de klachten 
en op verbetering van welzijn, 
ontspanning en energie. Dus op 
verlenging van de goede perio-
des. Het is geen vervanging van 
de reguliere gezondheidszorg en 
geeft ook geen medische diagno-
ses. Anneke: “Heb je toch twij-
fels of reflexzonemassage gezien 
je gezondheid geschikt voor je 
kan zijn, raadpleeg dan je huis-
arts. En daarna mij.”

Reflexzonemassage is een vei-
lige methode, er zijn geen on-
gewenste bijwerkingen. Bij de 
meeste zorgverzekeraars zit het 
in het aanvullende pakket. Vraag 
mij gerust om informatie via 
telefoon (06-40153078), mail 
(praktijkannekestuij@gmail.
com) of via mijn website www.
praktijkannekestuij.nl 

“Mocht je twijfelen of wil je ge-
woon even overleggen: bel, mail 
of app gerust, dan kijken we wat er 
voor mogelijkheden voor je zijn.”

De 18 punten van fibromyalgie

Almen- Zondagmiddag 29 janu-
ari heeft de jeugd uit Almen een 
gezellige en informatieve mid-
dag gehad in de sporthal. Het 
doel was om de jeugd kennis te 
laten maken met de Vereniging 
Zorg en Welzijn. Dat ze er ook 
zijn voor de jongeren in Almen 
was nieuw voor ze.
De vooral gezellige middag werd 
gevuld met sport en spel in sa-
menwerking met SWL én de 
jeugdraad van Almen. Ook de 
jeugdpolitie kwam nog even langs 

om samen, vooral gezellig, te pra-
ten over hun werk en wat ze zo al 
doen of tegen komen.
Voor VZWA was het een geslaag-
de middag. Er zijn contacten 
gelegd tussen de verschillende 
begeleiders en er is onderling in-
formatie uitgewisseld om het zo 
samen in het dorp ook voor de 
jeugd aangenamer te maken én 
houden. Mede door het enthousi-
asme van de jeugd komt er zeker 
een vervolg om deze contacten te 
onderhouden.

Jeugdmiddag met Vereniging  
Zorg en Welzijn Almen

Laren- Zaterdag 4 maart orga-
niseert B-child een potgrond- en 
aardappelactie in het centrum 
van Laren. Het buitengebied 
kan via Plus Laren de bestelling 
doen. 
Bij de Plus liggen de bestelbrie-
ven en een doos om de bestelling 
in te leveren die dan aan huis 
wordt bezorgd. Te koop zijn pot-
grond: 40 en 70 liter zakken en 
aardappels: 2,5 en 5 kilo zakken.
De actie is een samenwerking 
met Woestenenk aardappelen, 

Wansink aardappelen en de Wel-
koop uit Laren. 
Aankomende zomer gaan, Roos, 
Eline, Yonna, Lynn en Femke op 
reis naar Bosnië in de buurt van de 
plaats Doboj in het noorden van 
Bosnië om vrijwilligerswerk doen. 
Deze reis wordt door en voor 
jongeren georganiseerd. Door 
middel van activiteiten in de 
omgeving van Laren zal B-child 
vaker geld ophalen, om een 
steentje bij te kunnen dragen in 
het gebied Doboj. 

B-child actie voor Doboj

Lochem- Op het Staring Colle-
ge is Valentijnsdag niet verge-
ten. Bij de feestcommissie van 
de school konden leerlingen een 
rode ballon of roos bestellen 
voor hun Valentijn. Óf voor hun 
favoriete docent. 
Op Valentijnsdag zelf werden alle 

ballonnen en rozen, voorzien van 
een hartvormig kaartjes met tekst, 
bij de gelukkigen bezorgd door de 
leerlingen van de feestcommissie. 
Vooral bovenbouwleerlingen von-
den het leuk om aan de actie mee 
te doen, al had de feestcommissie 
er wel een hele klus aan.

Valentijnsdag het Staring College met leuke actie

De feestcommissie bestaat dit schooljaar uit Fleur van Willigen, 
Frederique Wanschers, Liz Tragter. Nikki van Willigen, Noor Ruesink, 

Sam Lankwarden en Wemi Leleulya. 

Tegenlicht  
Meet ups: 
nieuw bij bieb 
Lochem
Lochem- Bibliotheek Lochem 
start vanaf maart met een reeks 
nieuwe evenementen. Naar aan-
leiding van recente of oudere 
uitzendingen van VPRO’s Te-
genlicht wordt met gasten en 
medebezoekers gesproken over 
hoe de wereld van morgen eruit 
zal zien en waar de kansen in 
onze regio liggen. 
Maandag 6 maart is het onder-
werp ‘Energie’ en begint de avond 
met het kijken van de uitzending 
‘De zon is van iedereen’. 
Na het bekijken van de docu-
mentaire volgt onder leiding van 
een moderator een gesprek met 
deskundigen. Daar zijn in sa-
menwerking met LochemEner-
gie en Soluxa Solar panels voor 
gezocht. LochemEnergie komt 
vertellen over nieuwe ecologi-
sche ontwerpen van zonnepar-
ken in de regio. En Soluxa (win-
naar Jan Terlouw Ambitieprijs 
2021 voor hun innovatie ‘De 
gekleurde zonnegevel’) laat de 
technologie en de mogelijkhe-
den van gekleurde zonnepanelen 
zien. Deze panelen zijn wél mooi 
om naar te kijken of hebben juist 
dezelfde kleur als dakpannen, 
zodat ze niet opvallen. 
Aanmelden voor deze gratis 
avond kan de agenda op www. 
bijdebieb.nl. Aanvang 19.30 uur.

Voorjaarsconcert  
Apollo bij Witkamp
Laren- Zaterdag 25 maart zul-
len het orkest en de drumband 
van Apollo een voorjaarscon-
cert geven bij Witkamp. 

Het thema voor dit concert is ‘Oor-
log en vrijheid’ en daarbij zullen 
er weer zeer diverse stukken ge-
speeld worden. Het orkest speelt 
onder leiding van Marc Dammers 
en de drumband onder leiding van 
instructeur Reyer Schouten. 

Laren- Woensdag 15 maart 
houdt de Stichting Vrienden van 
het Ruempol een gezellige mid-
dag, aanvang 14.00 uur op de 
Vonkert in Laren.
Deze middag wordt verzorgd door 
Irma Mulder, vrijwilligerscoördi-
nator van Gudula. Irma heeft een 
Bingospel aan de hand van foto’s 

uit de omgeving. De middag is 
gratis, alleen voor koffie of thee 
wordt 2 euro gevraagd.
Op 22 maart is er een bingomid-
dag op het Ruempol in Laren. 
Aanvang 14.00 uur, met leuke 
kleine prijsjes. De onkosten voor 
deze middag zijn 3,50 euro inclu-
sief koffie of thee.

Middagen met Vrienden van het Ruempol

24 februari, 17.00 uur - Schuif-Maar-An, samen eten 

3 maart, 19.00 uur - Voorverkoop Revusical ‘De oogst’

11 maart, 9.30 uur - Repair Café

26 maart, 15.00 uur 
Dinie Zweverinks accordeonorkest speelt Bach
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Wij stoppen 1 mei 2023 met onze winkelverkoop.

Opheffingsverkoop:

februari: 25 % korting

maart: 50% korting

april: 75% korting

Op=op

N.B. Geen korting op glas en behang.
Korting op sigma en sikkens verf gehele periode 20%.

Onze schildersbedrijfsactiviteiten blijven gewoon doorgaan.

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

0573-252425
www.reerink-lochem.nl

De Hoge Weide
Zwiepseweg 107 | 7241 GR Lochem

Maaltijd bij De Hoge Weide.

U kunt op De Hoge Weide ook gebruik maken van de maaltijd. Kosten voor 
een driegangenmenu zijn € 10,80. Het is ook mogelijk om hier onderdelen 
uit te kiezen, als u drie gangen te veel vindt.
Voor meer informatie kunt u bellen met 0573-289624.

Hebt u vragen of opmerkingen over het activiteitenrooster? U kunt contact opnemen 
met Gerrianne (g.schilderink@szmk.nl) of via de Back Office. 
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Mochten er onverhoopt wijzigingen plaatsvinden in het rooster, kunt u dit  

vinden op de affiches of de tv-schermen. 

Week 9  
Ma 27 feb  Bibliotheek 

Kaartmiddag – Jokeren  
1e verdieping 
De Serre  

15.30 – 16.30 uur 
13.30 – 16.30 uur  

Di 28 feb Zangochtend  Grand Café  10.30 – 11.30 uur  

Woe 1 maart Beweegclub  Fysiozaal  15.00 – 16.00 uur  

Don 2 maart Wandelclub  Hoofdingang  10.15 – 11.00 uur 

Vrij 3 maart  Geheugentraining    
Afd. Velhorst  
Schilderclub – op inschrijving   

Vergaderzaal 
 
De Serre  

10.00 – 11.30 uur 
 
14.00 – 15.30 uur  

Zon 5 maart  Kerk TV/Radio   Vergaderzaal 10.00 – 11.30 uur  

Week 10 
Ma 6 maart  Bibliotheek 

Kaartmiddag – Jokeren  
1e verdieping 
De Serre  

15.30 – 16.30 uur 
13.30 – 16.30 uur  

Di 7 maart  Zangochtend  Grand Café 10.30 – 11.30 uur  

Woe 8 maart  Beweegclub  Fysiozaal  15.00 – 16.00 uur  

Don 9 maart  Wandelclub  
Klassieke Muziekmiddag  

Hoofdingang  
De Serre 

10.15 – 11.00 uur 
15.00 – 16.00 uur 

Vrij 10 maart  Geheugentraining   
Afd.  Langen, Zwiep & Enk 

Vergaderzaal* 10.00 – 11.30 uur * 

Zon 12 maart  Kerk TV/Radio   Vergaderzaal 10.00 – 11.30 uur  

Hebt u vragen of opmerkingen over het activiteitenrooster? U kunt contact opnemen 
met Gerrianne (g.schilderink@szmk.nl) of via de Back Office. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

MAART 2023 (vervolg) 
 

Week 11 
Ma 13 maart     Bibliotheek 

Kaartmiddag – Jokeren  
1e verdieping 
De Serre  

15.30 – 16.30 uur 
13.30 – 16.30 uur  

Di 14 maart  Zangochtend 
 Bingo  €2,50 per plankje 
Optreden Shantykoor Almen  
(€5,- voor externe bezoekers) 

Grand Café 
Grand Café  
Grand Café  

10.30 – 11.30 uur  
14.30 – 16.00 uur 
19.00 – 20.30 uur  

Woe 15 maart Beweegclub  
Stembureau  

Fysiozaal  15.00 – 16.00 uur  

Don 16 maart Wandelclub 
‘Wat een Snuusterd – Toneelvoorstelling 
door toneelgroep ‘De Eendracht’  
(€5,- voor externe bezoekers) 

Hoofdingang 
Grand Café  

10.30 – 11.30 uur  
19.00 – 21.00 uur 

Vrij 17 maart  Geheugentraining    
Afd. Velhorst 
Schilderclub – op inschrijving  

Vergaderzaal 
 
De Serre  

10.00 – 11.30 uur  
 
14.00 – 16.30 uur  

Zon 19 maart  Kerk TV/Radio Vergaderzaal 10.00 – 11.30 uur 

Week 12 
Ma 20 maart      Bibliotheek 

Kaartmiddag – Jokeren  
1e verdieping 
De Serre  

15.30 – 16.30 uur 
13.30 – 16.30 uur  

Di 21 maart  Zangochtend  Grand Café  10.30 – 11.30 uur  

Don 23 maart  Wandelclub   
Optreden Songs4All 
(€5,- voor externe bezoekers) 

Hoofdingang   
Grand Café  

10.30 – 11.30 uur  
14.30 – 16.00 uur 

Vrij 24 maart  Geheugentraining   
Afd.  Langen, Zwiep & Enk 
Optreden Bachweken – De Serre  

Vergaderzaal 
 
De Serre  

10.00 – 11.30 uur  
 
14.30 – 15.30 uur 

Zon 26 maart  Kerk TV/Radio Vergaderzaal 10.00 – 11.30 uur 

Hebt u vragen of opmerkingen over het activiteitenrooster? U kunt contact opnemen 
met Gerrianne (g.schilderink@szmk.nl) of via de Back Office. 
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Februari
Zo. 26  Varsseveld – Witkampers, oefenwedstrijd, 12.00 uur 

Maart
Zo. 05  SDC’12  -  Witkampers, 14.00 uur
Zo. 12 . Witkampers – ATC’65, 14.00 uur
Zo. 19  Schalkhaar – Witkampers, 14.00 uur 
Zo. 26  Plattelandswandeling Toeristenbelang Laren, start:  
 Tuincentrum Haneveld, 9.30-13.00 uur
Zo. 26  Witkampers – BWO, 14.00 uur

U kunt weer nieuwe agendapunten  
aanleveren voor de Larense Agenda.

Larense Agenda

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

Midden vorig jaar is Stichting 
Vrienden van De Hoge Weide 
en ’t Talma opgericht. Het doel 
van de stichting is om het leven 
van bewoners in de beide zor-
ginstellingen mooier en aange-
namer te maken door invulling 
te geven aan wensen van die 
bewoners. Bijvoorbeeld gezel-
lige uitjes, een bloementuintje, 
muziek- en theateractiviteiten 
en seizoenaankleding van de ge-
meenschappelijke ruimten. De 
bewoners geven aan waar be-
hoefte aan is. 

Samen wensen 
Belangrijke wensen zijn op dit 
moment een budget voor bele-
vingsgerichte aanpassingen voor 
een van de vleugels van het ge-
bouw en bijbehorende tuin en 
terras van De Hoge Weide. 
Voor `t Talma is een grote wens 
een duo-fiets aan te kunnen 
schaffen om er fijn met bewo-
ners op uit te kunnen en de wind 
in je haren te voelen. 

Samen iets doen 
Samen iets doen voor een an-
der en zorgen dat bewoners nog 
prettiger leven; dat is de rol van 
Stichting Vrienden van De Hoge 
Weide en ’t Talma. Door extra-

tjes te bieden aan de bewoners 
het verschil te maken. Om dit 
te realiseren, zamelt de stichting 
geld in via fondsen en donateurs. 
De stichting is ANBI gecer-
tificeerd. Hierdoor zijn giften 
aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting en wordt geven aan-
trekkelijker. 

Samen met u 
De stichting kan projecten niet 
alleen realiseren. Hiervoor is 
steun nodig. 
U kunt als inwoner van de ge-
meente Lochem ook helpen door 
donateur te worden of projecten 
te ondersteunen. Vanaf een tien-
tje per jaar bent u al donateur 
en maakt u het verschil voor de 
bewoners van deze woonzorglo-
caties. Uw bijdrage kunt u op 
projectbasis, structureel of op 
jaarbasis geven. 
De stichting is ook op zoek naar 
vrijwilligers die zich bij hen aan 
willen sluiten. Als bestuurslid of 
als ondersteunend teamlid bent u 
van harte welkom. 

Voor nadere informatie over de 
stichting en het donateursformu-
lier kunt u terecht op de website 
www.margaklompe.nl/vvhwt of 
mailen naar info@vvhwt.nl.

Samen het verschil maken 
voor de bewoners van De Hoge Weide Lochem 
en ’t Talma Laren

Almen- Al bijna weer een 
maand kunnen oud en jong in 
Almen zich ontspannen met be-
weegtoestellen op het trapveldje 
achter de basisschool. 
Nadat de Vereniging Zorg en Wel-
zijn Almen het aanbod van de 
gemeente heeft aangenomen om 
eind december vorig jaar 2 toe-
stellen voor ouderen te plaatsen 
zijn nu ook beweegtoestellen voor 
jongeren aangeschaft. 
Woensdag 1 februari zijn de toe-
stellen voor beide categorieën 

officieel in gebruik genomen. Ali 
Brinkman, voorzitter de Vereni-
ging Zorg en Welzijn Almen, no-
digde Anton Heijink (oudere) en 
Laurens de Witte (jongere) uit om 
de officiële openingshandeling te 
verrichten door een lint door te 
knippen. 
De afgelopen maand heeft het de 
doelstelling al bewezen, ouderen 
en jongeren samen brengen bij het 
bewegen, door soms alleen maar 
uitleg te geven of te helpen over 
en weer. 

Bewegen voor alle leeftijden op 
trapveldje basisschool Almen

Laren- Met een blije blik op foto’s uit het verleden kijken scheidend 
voorzitter Teun Schutte en Dilly ten Broeke terug op gouden tijden van 
Toeristenbelang Laren. Dilly wordt afgelopen vrijdagavond tijdens een 

vrijwilligersavond in de schijnwerpers gezet voor 40 jaren vrijwilli-
gerswerk waaronder ook vele bestuursjaren. (foto: Johnny Ligtenberg)

Veel vrolijkheid rond verleden tijd

Vespers Gudulakerk 
met kloostermuziek en 
vocaal ensemble

Lochem- Zondag 26 februari 
zal om 19.00 uur in de St. Gu-
dulakerk muziek uit het Franse 
klooster van Taizé worden ge-
zongen. Naast het Gudula-pro-
jectkoor onder leiding van Els 
Dijkerman werken Antje Hee-
zen en Joke Duyts op blokfluit 
mee en Ron Holtslag bespeelt de 
vleugel. 
Net als in Taizé is er ook de mo-
gelijkheid om plaats te nemen op 
zitmatten naast de kerkstoelen. 
Kaarsjes maken de meditatieve 
sfeer compleet. Een maand later, 
op zondag 26 maart, zullen in de 
vespers liederen klinken van Huub 
Oosterhuis. Een klein vocaal en-
semble, Voca Lochem, zal in deze 
vespers de liederen verzorgen. Bij 
deze beide vespers kan er veel 
worden meegezongen door wie 
dat wil. Voor, tijdens en na de mu-
ziekvespers is er gelegenheid om 
een kaarsje aan te steken. Warme 
kleding wordt aanbevolen, want 
de kerk is spaarzaam verwarmd. 
De kerk gaat open om 18.30 uur, 
de vespers duren van 19.00 tot ca. 
19.45 uur. Vrije gift bij de uitgang.

Lochem- Zaterdag 29 april 
wordt er een scratchdag geor-
ganiseerd door de Protestantse 
Gemeente Lochem. Doel: samen 
lekker een dag zingen en zon-
dags een fantastische zangdienst 
met Engelse hymns in de St. Gu-
dulakerk van Lochem.
Veel mensen zullen het concept 
van de Engelse zangdiensten van 
de BBC kennen, want in Engeland 
zingen ze graag en veel hun mooie 
Engelse hymns. Deze zullen op 6 
mei ook weer te horen zijn, als 
Koning Charles gekroond wordt. 
Op zaterdag 29 en zondag 30 
april laten de deelnemers zich 
alvast inspireren door die Engel-
se ziel in de hymns van overzee. 
Op zaterdag is de scratchdag in de 
Witte Kerk onder leiding van Els 
Dijkerman en op zondag 30 april 
de zondagochtenddienst in de St. 
Gudulakerk. Extra feestelijk: het 

koor wordt begeleid door blazers 
van Chr. muziekvereniging De 
Harmonie Gorssel-Eefde. 
Iedereen die van zingen houdt kan 
meedoen, en neem ook vrienden 
en vriendinnen mee. Deelname is 
gratis; voor koffie-thee-soep wordt 
een bijdrage gevraagd. Opgeven 
bij elsdijkerman@gmail.com. Na 
aanmelding krijg je de bladmuziek 
en verdere informatie toegestuurd. 

Vrolijke scratchdag in Lochem

Beurs De Verzamelaar 
Midden Nederland 
Gorssel- Zaterdag 25 februa-
ri organiseert De Verzamelaar 
Midden Nederland in Sport en 
Cultureel Centrum ‘t Trefpunt’ 
om 10.00 uur de maandelijkse 
postzegel-, munten- en prent-
briefkaartenbeurs. 
Er zijn een groot aantal stand-
houders aanwezig om munten, 
postzegels en prentbriefkaarten te 
kopen en verkopen. Naast ruilen, 
kopen en verkopen kan men ook 
verzamelobjecten laten taxeren. 
Er zijn deskundigen aanwezig, die 
kosteloos de waarde van munten, 
postzegels, prentbriefkaarten of 
doosje met oud vakantiegeld kun-
nen aangeven. 
Een tafel huren kan via dhr. J. van 
Zuuk, tel. 0570-654715. De huur 
is 7 euro per meter. Dit evenement 
wordt om ongeveer 15.00 uur 
afgesloten. Leden van De Verza-
melaar hebben gratis toegang en 
niet-leden betalen 2 euro. 

Eefde- Het derde koffieconcert 
van dit jaar in de kerk in Eefde 
aan de Schurinklaan wordt op 
12 maart gegeven door canto-
rij De Regenboog uit Nijverdal 
o.l.v. Gerdinand Piksen. Verde-
re medewerking wordt verleend 
door Irma Molenaar – fluit en 
Rien Hoekjen – orgel. 
Het gezelschap bestaat uit zo’n 25 

zangers en zangeressen die regel-
matig haar medewerking verleent 
aan verschillende kerkdiensten. In 
Eefde is een gevarieerd programma 
te horen met 12 liederen en 3 inter-
mezzi voor fluit en orgel. De koffie 
staat klaar om 11.15 uur en het con-
cert begint om 11.30 uur begint. De 
toegang is vrij, bij de uitgang wordt 
een vrije gift gevraagd. 

Koffieconcert met cantorij De Regenboog

Computerbijeenkomst 
Laren in ’t Langenbaergh
Laren- Zaterdag 11 maart is er 
een Computerbijeenkomst in 
Grand Café Bistro-rant ’t Lan-
genbaergh. De computerbijeen-
komst Laren is een groep senioren 
met belangstelling voor compu-
ters, tablets en smartphones.
Geïnteresseerden en mensen die te-
gen problemen aanlopen, zijn van 
harte welkom. De bijeenkomst is 
van 10.00 tot 14.30 uur en om 12.00 
uur kan er geluncht worden in het 
restaurant. Deelnemers nemen hun 
eigen apparatuur mee en er zijn al-
tijd wel techneuten die meer weten 
dan de doorsnee gebruiker.
Voor informatie kunt u contact op-
nemen met William van Loo, tel. 
0575 432 564 of Jan Buursink, tel. 
06-41173267.
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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

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

INLOOP DINSDAG 

 

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
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Laren- In de winter is het voor 
Leussinkbad tijd voor wer-
ving van nieuw personeel. Het 
openlucht zwembad in Laren 
biedt zomerse seizoensbanen 
en zoekt momenteel toezicht-
houders en assistent-toezicht-
houders. Dit kunnen scholieren 
en andere jongeren zijn die 
een leuke seizoensbaan willen, 
maar ook senioren of anderen 
die graag een paar uurtjes in 
de week bezig zijn. 
Het afgelopen seizoen 2022 was 
een mooi seizoen. De opening 
door de burgemeester was druk-
bezocht, de kronkelglijbaan was 
eindelijk weer open, de actie 
School van de Week voor ba-
sisscholen was een succes en de 
nieuwe kiosk functioneert gewel-
dig. Opnieuw trok het Leussink-
bad meer toeristen en gezinnen 
uit de omgeving. Velen kwamen 
sporten, verkoeling zoeken, chil-
len met vrienden en deelnemen 
aan activiteiten zoals de Zwem-
4daagse en Discozwemmen. 
Dit seizoen was niet mogelijk 
geweest zonder de diverse me-
dewerkers en vrijwilligers die 
op het Leussinkbad werken en 
helpen. 

Bijbaan toezichthouder annex 
lifeguard
Leussinkbad biedt afwisselende 
seizoensbanen in een ontspannen 
en gezellige sfeer. Denk bijvoor-
beeld aan helpen aan de kassa of 
als toezichthouder. Toezichthou-
ders annex lifeguards houden 
toezicht op de gasten in en om 
het zwembad. Zij zijn als gast-
heer of gastvrouw aanspreekpunt 
voor de gasten en krijgen van het 
Leussinkbad een Lifeguard trai-
ning. Deze seizoensmedewerkers 
krijgen een contract en de uren 
gaan in overleg. De toezichthou-

ders van het Leussinkbad zijn 
vaak jongeren uit de omgeving 
of van een sportopleiding. Maar, 
dit kunnen ook mensen zijn die 
een gezellige zomerse bijbaan 
zoeken, bijvoorbeeld omdat de 
kinderen wat groter zijn. 

Nieuwe functies: assistent-toe-
zichthouders tegen vrijwilli-
gersvergoeding
Nieuw is dat Leussinkbad nu ook 
werkt met assistent-toezichthou-
ders, die voor een vrijwilligers-
vergoeding de toezichthouders 
ondersteunen. Tijdens drukke 
momenten heeft het zwembad 
namelijk extra ogen nodig aan 
het bad, zoals bij activiteiten en 
mooi weer. Assistent-toezicht-
houders staan als sidekick altijd 
samen met een gediplomeerde 
medewerker en bepalen zelf hoe 
vaak ze willen helpen, bijvoor-
beeld één keer per maand of drie 
keer per week. De assistent-toe-
zichthouders ontvangen een 
gratis BHV cursus en Lifeguard 
training. Zij krijgen een vrijwil-
ligersvergoeding. Het Leussink-
bad denkt voor deze functie aan 
onder andere aan gepensioneer-
den. Maar ook andere mensen 
die ruimte hebben voor een ‘bij-

baan’ en leuk vinden om gezellig 
op het zwembad te helpen. 

Gezellige vrijwilligers klusjes
Ook zijn er gezellige klusjes 
in de vrijwilligersteams. Zo is 
er een klusserspool die in het 
voorjaar de accommodatie klaar 
maakt voor het nieuwe seizoen. 
Deelnemers in de klusserspool 
horen wanneer er klusjes zijn en 
kunnen aangeven of en wanneer 
het hen past. De klusserspool kan 
met smart enkele klussers ge-
bruiken. Ervaring is niet nodig.
Wie van gezellige activiteiten 
houdt is welkom om te hel-
pen met hand- en spandiensten 
tijdens activiteiten zoals de 
Zwemvierdaagse. Ook zoeken 
de activiteitencommissie en de 
Houtdorpcommissie nieuwe 
teamleden.
Het promoteam zorgt voor meer 
bekendheid aan de activiteiten 
met foto’s, flyers, nieuwsbrieven 
en verzint acties zoals de School 
van de Week. Ervaring is niet 
nodig. Belangstellenden kunnen 
het Leussinkbad altijd even een 
berichtje sturen. Meer informatie 
op de website. 

Leussinkbad maakt zich op voor 
nieuw zwemseizoen

Foto: Anne Beumer.

Barchem- Maandag 27 februari 
is er in de grote zaal van cam-
ping Heksenlaak van 19.30 tot 
21.30 uur een Sing It met als 
thema is: Hollandse meester-
werken.
Het zangevenement is laagdrem-
pelig, ontspannen en vooral ont-
zettend leuk voor iedereen die 
graag eens mee wil zingen in 
een koor. De nummers van deze 
avond zijn onder andere van Ram-
ses Shaffy, Annie M.G. Schmidt, 

Frank Boeijen en ook hedendaag-
se Nederlandstalige nummers.
Sing It is een maandelijks zange-
venement, dat op de laatste maan-
dag van de maand wordt georga-
niseerd door Stichting IJsselwijs, 
begeleid door Juliette Dumoré. De 
entree bedraagt 10 euro incl. kof-
fie of thee in de pauze. Meer info: 
www.stichtingijsselwijs.nl. Aan-
melden is niet noodzakelijk.

Sing it met thema Hollandse meesterwerken

Foto: Edo Boonstra.

Barchem- Zaterdag 18 maart 
organiseert Zin in de Achter-
hoek een lentemeditatie op de 
Lochemse Berg. 
Er is een meditatiewandeling 
speciaal voor kinderen vanaf 6 
jaar met hun begeleiding en één 
speciaal voor volwassenen, zon-
der kinderen. Beide wandelingen 
starten bij het bospad tegenover 
hotel BonAparte, Lochemseweg 
37 in Barchem. 
De wandeling voor kinderen is 

van 14.30 tot 15.30 uur. Deelname 
is gratis, maar een vrije gift wordt 
op prijs gesteld. Maximaal 20 kin-
deren. Aanmelden via contact@
zinindeachterhoek.nl 
De meditatie voor volwassenen is 
van 16.00 tot 17.30 uur en staat in 
teken van genieten van het licht. 
In het licht van de ondergaande 
zon wordt de meditatie afgesloten. 
Prijs: 10 euro. Maximaal 20 deel-
nemers. Aanmelden via contact@
zinindeachterhoek.nl 

Leve de lente: mediteren op ritme seizoenen

Laren- Onder grote belang-
stelling zijn afgelopen donder-
dag de plannen gepresenteerd 
voor de herontwikkeling van 
de locatie Stegeman Laren.
Het was al lang een publiek ge-
heim dat er plannen in de maak 
waren voor het voormalige hore-
capand, maar afgelopen donder-
dag was het dan eindelijk zover 
dat de plannen ook aan de plaat-
selijke bevolking getoond kon-
den worden. Het was een drukte 
van belang in èn voor het Kul-
turhus in Laren alwaar men de 
plannen op panelen kon bekij-
ken. Niet alleen was de interesse 
groot voor het nieuwe uiterlijk 
van deze markante plek, ook 
was het overgrote deel persoon-
lijk geïnteresseerd in één van de 
woningen getuige de grote afna-
me van het aantal inschrijffor-
mulieren. 

Renier Westerhuis, projectont-
wikkelaar van de ontwikkel-
combinatie Spark/Connext, was 

ontzettend blij met de hoge op-
komst en de enthousiaste reac-
ties. “Ons doel is altijd geweest 
om op deze plek een project te 
ontwikkelen voor het dorp. We 
willen iets maken dat zowel aan-
sluit op de woonbehoefte van 
Laren, maar ook de uitstraling 
van het centrum ten goede komt. 
We hebben, gezien de enthousi-
aste reacties op deze avond, het 
gevoel dat dat gelukt is”. “Ook 
de eerste leuke suggesties voor 
een projectnaam kwamen bin-
nen, maar hiervan willen wij er 
nog veel meer ontvangen”! Al-
dus Renier Westerhuis.

De voorinschrijving voor het 
plan (voor mensen met een kern-
binding met Laren) loopt nog 
tot 15 maart. Inschrijven kan 
nog via www.bieze-makelaars.
nl of twello@bieze-makelaars.
nl. Na 15 maart start de ‘vrije’ 
verkoop. Een leuke projectnaam 
kan gestuurd worden naar rwe@
sparkco.nl.

Drukbezochte informatieavond 
Stegeman!

Sterrenkijkdagen  
sterrenwacht Phoenix
Lochem- Sterrenwacht Phoenix 
aan de Ampsenseweg 10 in Lo-
chem doet zaterdag 25 februa-
ri traditiegetrouw mee met de 
jaarlijkse Landelijke Sterren-
kijkdagen. 
De sterrenwacht heeft weer een 
keuze aan activiteiten: een lezing 
over de lichtsnelheid, het plane-
tarium en bij helder weer worden 
de telescopen op de hemel ge-
richt. Een primeur dit jaar is de 
eVscope, een speciale telescoop 
waarmee bezoekers via een app 
waargenomen deepsky objecten 
op hun iPhone of pad kunnen 
downloaden. Heel spannend vol-
gens de organisatie.
Aanvang 20.00 uur. Aanmelden 
via www.sterrenwachtphoenix.nl.

Drinkblikjesscore 
wordt hoger dan  
plastic in zwerfvuil

Gorssel- Vaste Prik ervaart dat 
sinds het invoeren van statiegeld 
op plastic drinkflesjes het aandeel 
hiervan in het zwerfvuil sterk 
is afgenomen. Het lijkt erop dat 
men nu kiest voor de aluminium 

drinkblikjes zonder statiegeld. 
De vraag van Vaste Prik is: Waar-
om nemen mensen hun afval niet 
mee naar huis om het daar in de 
vuilnisbak te gooien? Houd je 
omgeving schoon! 
Komende maand 18 maart is het 
weer landelijke’ Opschoondag’ zie 
www.nederlandschoon.nl. Ieder-
een kan hier aan meedoen, melden 
bij Vaste Prik in Gorssel kan ook.
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Lochem- Woensdag 22 maart 
begint om 16.30 uur de inloop 
van een Buurt Tafel in Mar-
ga’s Grand Café op De Hoge 
Weide aan de Zwiepseweg 107. 
De Buurt Tafel is een eetfestivi-
teit voor iedereen die het gezellig 
vindt om samen met anderen te 
eten aan de zogenoemde buurt-
tafel met als doel elkaar te ont-
moeten. Voor 12,50 euro wordt 
deze avond een heerlijke warme 

maaltijd geserveerd met een con-
sumptie en een boel gezelligheid. 
Reserveren kan tot en met 14 
maart telefonisch of via e-mail 
grandcafe.dehogeweide@szmk.
nl. Belangstellenden met ver-
voersproblemen kunnen zich 
ook aanmelden, want ze worden 
gehaald en gebracht. 
Voor meer informatie of een 
reservering bij Grand Café De 
Hoge Weide tel.: 0573-289624.

Buurt Tafel in Marga’s Grand Café
Laren- Op de splinternieuwe 
Burgerboerderij aan de Doch-
terenseweg in Laren wordt 
sinds de start in december 
druk gebouwd en geklust.
Op 1 december streek Burger-
boerderij de Patrijs neer aan de 
Dochterenseweg in Laren. De 
koeien die van de vorige eigena-
ren zijn overgenomen maken het 
goed en zijn inmiddels helemaal 
gewend aan de nieuwe melkvee-
houder Jorik van der Zee. Van 
de melk van deze koeien wordt 
straks óp het erf van de boerderij 
heerlijke zuivel en kaas gemaakt.

Een grote verbouwing
Daarvoor ondergaat de oude 
varkensstal een ware metamor-
fose: dat wordt straks de kaas- 
en zuivelmakerij. Zo is het oude 
lage plafond er uit gesloopt. De 
mooie hoge ruimte die er toen 

ontstond was al een plaatje op 
zich. Maar nadat bouwbedrijf 
Hissink de betonnen vloer had 
gegoten, begonnen de handen 
van zuivelmaker Alijanna Dik-
ker al helemaal te jeuken: “Ik 
kan niet wachten om hier vanaf 
april lekkere én verantwoorde 
zuivel te maken.”

Verslokaal
Dat is niet de enige verbouwing 
op het erf. Naast de kaasmakerij 
komt een verslokaal. Daar zijn 
straks zuivel, kaas en vlees van 
De Patrijs te koop, samen met 
groente, fruit en granen van na-
tuurinclusieve boeren uit de re-
gio. Deze onbemande winkeltjes 
vind je nu al in Eefde, Vorden, 
Zutphen en Lochem, en vanaf 
april dus ook op de Burgerboer-
derij in Laren zelf. Meer informa-
tie vind je op www.depatrijs.eco.

Burgerboerderij volop in ontwikkeling

Kaasmaker Marcel legt de laatste hand aan het plafond van de nieuwe 
kaasmakerij op Burgerboerderij de Patrijs. (foto: Joanne Malotaux)

Martien Brinkman over 
zijn spirituele biografie

Lochem- God of Godsbeeld, 
zo luidt de titel van de lezing 
die Martien Brinkman, emeri-
tus hoogleraar theologie, geeft 
op zondag 26 maart in de Re-
monstrantse Kerk aan de Em-
mastraat. 
De aanleiding is zijn nieuwe boek 
‘Hoe mijn god veranderde’. Een 
reisverslag noemt hij het zelf, 
waarin hij vertelt hoe zijn gods-
beeld in vijftig jaar veranderde. 
Tegelijk is het een kleine theolo-
giegeschiedenis vol ontmoeting, 
debat en reflectie. Een lezing voor 
iedereen die geïnteresseerd is in 
de ontwikkeling van godsgeloof 
en nieuwsgierig is naar de mooie 
inkijkjes in de theologie, inspira-
tiebronnen en persoonlijk geloof 
van Martien Brinkman. 
Aanvang 15.00 uur. Entree: 5 euro 
inclusief koffie of thee. 

Laren- ReumaNederland zoekt 
collectanten in Laren en Exel 
die kunnen worden ingezet in de 
week van 20 tot en met 25 maart 
tijdens de jaarlijkse collecte-
week van ReumaNederland. 
De coördinatoren prijzen zich ge-
lukkig met een hele groep trouwe 
collectanten, maar zoeken toch nog 

aanvulling voor een aantal routes in 
en rond Laren. Door te collecteren 
helpen collectanten mee om geld 
voor reumaonderzoek op te halen. 
Aanmelden kan bij Rina Jansen, de 
Akker 2, rinajansen@hotmail.com, 
tel. 06-10618670 en Ans Haijtink, 
de Bakkerij 31, ans.haijtink@kpn-
mail.nl, tel. 06-10520017.

ReumaNederland zoekt collectanten

GAAT VERHUIZEN
Vanaf 6 maart 2023 zal Els Bousema Mondzorg haar deur 

openen aan de Akkerwinde 9 in Lochem.

Akkerwinde 9, 06-19369011, info@elsbousemamondzorg.nl
www.elsbousemamondzorg.nl

  

  

Wij komen graag bij 
u langs voor al uw 

zaag- en snoei-
werkzaamheden.

Ook voor 
boomverzorging.

Exelse Tol  -  0573-259704

 

Uw eigen waterbron 
met de hand geboord 
vanaf € 360,-
Ook voor pompen, 
toebehoren en 
besproeiplannen.

Tel. 0573-215115
info@waterinuwtuin.nl
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Laren- Tijdens de voorjaars-
vakantie van zaterdag 25 fe-
bruari tot en met zondag 5 
maart is huis Verwolde dit 
jaar voor de allereerste keer 
geopend voor publiek. Spe-
ciaal voor vakantiegangers, 
gezinnen en kinderen zijn er 
rondleidingen of speurtochten. 
Het huis is open van 11.00 tot 
16.00 uur op zaterdag, zondag, 
woensdag en donderdag met 
vier rondleidingen per dag of 
na 14.00 uur zelf door het huis 
lopen. Mogelijk is ook alleen 
een bezoek brengen aan het on-
derhuis in de theeschenkerij of 
snuffelen in de museumwinkel. 
De speurtocht voor kinderen 
‘Jacht op de muizen’ in het on-
derhuis levert een beloning op 
als alle muizen zijn geteld. In-
dien bezoekers na de speurtocht 

ook nog het hele huis willen 
zien of meegaan met een rond-
leiding, dan levert de speurtocht 
een korting op bij een regulier 
entree-ticket. 
Deelname aan de bekende en po-
pulaire speurtocht ‘Op stap met 
de knapzak’ buiten is ook mo-
gelijk. De knapzak speurtocht 
wordt bij de kassa verkocht en 
kost 7,50 euro. Meer informa-
tie: Huis Verwolde | Geldersch 
Landschap en Kasteelen (glk.nl)

Voorjaarsvakantievertier Verwolde

Laren- Zondag 26 maart orga-
niseert Toeristenbelang Laren 
de jaarlijkse Plattelandswande-
ling.
Vorig jaar hebben bijna 800 deel-
nemers genoten van de tocht 
door een deel van Verwolde. Er 
kan nu weer een ander deel van 
het Larens buitengebied worden 
ontdekt. De organisatie vindt het 
geweldig dat er elk jaar zoveel 
medewerking is om de routes 
over particuliere gronden te laten 
lopen. Ook nu worden wandelaars 
verrast met plekken waar ze nor-

maal gesproken nooit komen. 
Deze éénmalige route van onge-
veer 9 à 10 km heeft 2 pauzeplek-
ken met toiletgelegenheid en de 
mogelijkheid om wat te eten en te 
drinken. Waterdichte schoenen of 
laarzen worden aanbevolen. Hon-
den mogen niet mee.
De start is bij Tuincentrum Hane-
veld, Holterweg 56 in Laren van 
9.30 tot 13.00 uur. De kosten zijn 
4 euro per persoon, basisschool-
leerlingen mogen gratis meelo-
pen. Er is niet overal gelegenheid 
om te pinnen.

Plattelandswandeling Toeristenbelang Laren  
met nieuwe routes

Vorden- Zaterdag 25 en zondag 
26 februari is de tuin van kas-
teel De Wildenborch dagelijks 
geopend van 11.00 tot 15.30 uur. 
Tussen de bomen, langs de pa-
den en bij de waterpartijen van 
de in Engelse landschapsstijl 
aangelegde tuinen zijn sneeuw-
klokjes en winterakonieten te 
bewonderen. 
Voor of na de wandeling is de 
theeschenkerij in het Koetshuis 
geopend voor koffie, thee eigenge-
maakte soep. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.wildenborch.nl. De entree 
bedraagt 7,50 euro, te voldoen per 
PIN. Voor kinderen tot 12 jaar en 

Vrienden van De Wildenborch is 
de toegang gratis. Honden zijn 
niet toegestaan, ook niet aange-

lijnd. De opbrengst van de Open 
Tuinendagen komt voor 100% ten 
goede aan het tuinonderhoud. 

Sneeuwklokjesweekend kasteel De Wildenborch

Laren- Op 8, 12, 22 en 26 maart 
geeft huis Verwolde een kijkje 
achter de schermen terwijl het 
huis wordt klaar gemaakt voor 
het nieuwe seizoen. 
Bezoekers krijgen dan tijdens de 
rondleiding mee wat er allemaal bij 
komt kijken het huis zo goed moge-
lijk te onderhouden. In deze exclu-
sieve rondleiding krijgen bezoekers 
ook vertrekken te zien die normaal 
niet toegankelijk zijn voor publiek. 

De rondleiding start na een kop kof-
fie of thee met gebak van Wereld-
bakker Wijnand in de authentieke 
keuken in het onderhuis. 
Aanvang 10.00 uur (duur 2 uur), 
entree: volwassenen 19,50 euro 
en donateurs GLK en museum-
kaarthouders 9,50 euro. Online 
reserveren noodzakelijk: www.
glk.nl/verwolde 
Vanaf 1 april start het reguliere 
seizoen.  

Kijkje achter de schermen op Huis Verwolde

Gorssel- IVN en Marke Gors-
selse Heide organiseren zondag 
26 februari een excursie met als 
thema de Geschiedenis van de 
Gorsselse Heide. De start is om 
14.00 uur vanaf de hoek Deven-
terdijk/Gerrit Slagmanstraat in 
Harfsen.
Tijdens de wandeling komen de 
deelnemers langs plekken die her-
inneren aan de geschiedenis. 
Een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. De excursie duurt 
ongeveer twee uur. Honden kun-
nen helaas niet mee. Het kan 
nat zijn op de heide dus de wan-
delaars moeten denken aan ge-

schikt schoeisel. Meer info: www.
markegorsselseheide.nl; www.

ivn.nl/afdeling/zutphen; tel. 06- 
54352748.

Excursie geschiedenis  
Gorsselse Heide

De energieconciërges helpen je 
om je huis te verbeteren waar je 
wat aan hebt voor je energiere-
kening op de lange termijn. Zo 
worden er verwarmingsbuizen ge-
isoleerd op de zolders van de huur-
woningen aan de Koeslagstraat in 
Laren. Daarna is de Vonkertweg 
aan de beurt. Dat gaat zeker ener-
gie besparen en dus geld, maar het 
is een intensieve klus.

Zolders met verrassingen
Zo blijkt dat er op een zolder 
vaak buizen zijn van verschil-
lende diktes, wat vraagt om pre-
cieze inkoop. Of een gedeelte 
van de buizen was al eerder ge-
isoleerd, maar de isolatie heeft 
losgelaten. Dan moet eerst de 
oude isolatie afgevoerd worden. 
En sommige zolders staan zo vol 
met spullen, dat er eerst een op-
ruimactie nodig is.

Gratis buisisolatie vanuit 
energieactie
Het isoleren van de buizen is 

niet moeilijk, maar je moet er 
even tijd voor maken. Wil je het 
zelf doen in je eigen huis of in 
het huis van je ouders, dan kan je 
vanuit de energieactie Energie-
rekening onbetaalbaar? advies 
krijgen én gratis buizenisolatie. 

Snelle hulp!
Mail naar hulp@energie 
rekeningonbetaalbaar.nl of bel 
06-11220692. Er kan op korte 
termijn materiaal geleverd wor-
den en/of een afspraak gemaakt 
met de energieconciërges. 

Wat is Energierekening onbe-
taalbaar? 
Een energieactie van de ge-
meente Lochem, uitgevoerd 
door de energieconciërges 
van burgercoöperatie Loche-
mEnergie. Voor mensen met 
een inkomen onder 130% van 
het sociaal minimum. Kijk op  
energierekeningonbetaalbaar.nl 
wat er nog meer kan met deze 
energieactie.

Energieconciërges isoleren  
buizen op zolder

Lezing over Friese  
landverhuizers in AKKU 
Eetcafé

Lochem- Donderdag 2 maart 
houdt historicus drs. Sjoerd 
Schaaf een lezing in het AKKU 
Eetcafé over Friese landverhui-
zers naar Amerika. 
Op zaterdag 26 februari 1853 ver-
trekt een groep van 92 Friezen 
uit Harlingen via Liverpool naar 
Amerika. Organisator en leider 
is Oepke Bonnema, een 28-jarige 
rijke graanhandelaar. Hij heeft de 
kosten van het transport naar Ame-
rika en de aankoop van grond in 
de nieuwe wereld voorgeschoten. 
Drs. Sjoerd Schaaf vertelt over de 
redenen voor de straatarme Friezen 
om te vertrekken, hoe de rampzali-
ge overtocht met het zeilschip Wil-
liam and Mary verliep en hoe het 
de groep in Amerika is vergaan. 
Het AKKU Eetcafé wordt gehou-
den op donderdag 2 maart in de 
Stadslounge van de Schouwburg 
Lochem. Vanaf 10.15 uur staat 
de koffie en thee klaar, om 11.00 
uur begint het programma en om 
12.30 uur is de lunch in restaurant 
‘Mondani’. Entree voor de lezing 
incl. warme lunch en drankje: 15 
euro. Entree voor alleen bijwonen 
van de lezing: 7 euro. Voor meer 
informatie: www.akku-lochem.nl

Concert Kapel op ’t 
Rijsselt
Eefde- Zondag 26 februari be-
gint om 11.30 uur in Kapel op ’t 
Rijsselt een concert met als pro-
gramma Klassiek en Romantiek 
op toetsen en snaren uitgevoerd 
door Matthieu Idmtal (piano) 
en Marley Erickson (viool). 

Zij brengen werk van o.a. Edvard 
Grieg en Camille Saint-Saëns. 
Ook staat de bekende vioolsonate 
KV 304 van Mozart op het pro-
gramma. 
De entree bedraagt 22 euro inclusief 
koffie en thee. Tot en met 18 jaar 
gratis entree. Info/kaarten: www.
kapeloptrijsselt.nl of 0575-570521, 
of info@kapeloptrijsselt.nl 
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Vandaag mocht ik Marion inter-
viewen, een actieve en vooral 
betrokken vrijwilligster. 

Ook bij Marion begin ik met 
de standaard vraag: wil je iets 
over jezelf vertellen?
Ik ben geboren in Lochem en 
op mijn 18e uit huis gegaan. 
Na kort in Engeland en Arnhem 
te hebben gewoond ben ik naar 
Delft verhuisd en daar heb ik tot 
2019 gewoond. Ik was daar le-
rares op een middelbare school 
en woonde in Delft met mijn 
man en twee kinderen. Mijn ou-
ders woonden nog in Lochem 
en zodoende kwam ik nog met 
regelmaat in Lochem. We heb-
ben heerlijk in Delft gewoond, 
Delft heeft een gezellige drukke 
binnenstad, maar ik miste toch 
de natuur. Nu wonen we op een 
mooie plek in Lochem, met een 
heerlijke tuin en we lopen zo het 
bos in. Daar kan ik heel erg van 
genieten.

Je bent bij ons vrijwilligster 
bij de beweeggroep, wil je hier 
iets over vertellen?
Ik zag een oproep in De Kij-
ker en heb me aangemeld. Op 
woensdagmiddag ondersteun 
ik bij de beweeggroep. Bewe-
gen is zo belangrijk en ik zie 
hoe de bewoners van het be-
wegen genieten. Ze gaan actie-
ver weer terug naar hun kamer 
en het geeft ook nog eens veel 
plezier. Sinds een paar maand 
ben ik ook bezoekvrijwilligster 
geworden. Eén van de bewoners 
die ik ophaalde voor de beweeg-
groep krijgt geen bezoek. Voor 
mij is het een kleine moeite om 
één keer in de week even naar 
haar toe te fietsen en op bezoek 
te gaan. 

Je bent ook nog vrijwilligster 
op een basisschool?
Dat klopt, 2 ochtenden in de 
week ben ik op een basisschool 
aanwezig. Het grappige is, dat 
ik op dezelfde dagen vrijwil-
ligerswerk in De Hoge Weide 
doe. Dus de ochtend met jonge 

mensen en de middag met oude 
mensen. Les geven heb ik na-
tuurlijk mijn hele leven gedaan, 
dus het werk op een basis-
school is niet vreemd voor mij. 
Ik had nooit gedacht dat ik het 
vrijwilligerswerk op De Hoge 
Weide zo gaan doen. Wij zijn 
een gezonde familie en ik heb 
in mijn leven niet veel met on-
gemakken te maken gehad, dus 
ik wist niet hoe ik dat zou erva-
ren en of ik er wel geduld voor 
had om met ouderen te werken. 
Maar ik vind het oprecht heel 
erg leuk en de afwisseling is 
ook prettig.

Wat brengt het vrijwilligers-
werk je?
Het is voor mij zo weinig moeite 
om te doen en het geeft me zo-
veel plezier en voldoening. De 
mensen in De Hoge Weide zijn 
allemaal zo aardig, zowel de be-
woners als de medewerkers. Het 
is fijn om iets voor een ander te 
doen, een praatje, een wande-
ling, noem het maar op. Laatst 
vroeg een bewoner om een bal. 
Misschien had deze bewoner de 
bal ook zelf wel kunnen kopen, 
maar och. Ik vroeg mijn klein-
dochter om even in de schuur 
te kijken of daar nog een bal lag 
en even later kwam ze met een 
mooie roze bal terug. Zo leert 
mijn kleindochter ook al een 
beetje om iets voor een ander te 
doen. En de bewoner, die was er 
blij mee.

Kun je het anderen aanraden 
om vrijwilligerswerk te doen?
Absoluut. Er zijn zoveel bewo-
ners die bijna geen bezoek krij-
gen, soms wonen de kinderen 
ver weg, soms is hun netwerk 
erg klein. Dus waarom zou je 
niet iets voor een ander gaan 
doen. 

Denkt u er na dit interview ook 
over om vrijwilliger te worden? 
Bij De Hoge Weide en ‘t Talma 
zijn wij altijd blij met vrijwil-
ligers. Komt gerust eens langs 
om kennis te maken en om een 
kop koffie te drinken. Bij aan-
melding ontvangt u een kleine 
attentie van één van de volgen-
de Lochemse ondernemers: De 
Zuivelhoeve, slagerij Sieverink, 
Bakker ten Broeke, De Witte 
Wieven, Etos Lochem of bij 
koffie en theeschenkerij Sem-
melink.

U kunt bellen met De Hoge Wei-
de 0573-289600 en vragen naar 
Gerrianne Schilderink of Carla 
de la Haye. Mailen mag ook:  
welzijn.dehogeweide@szmk.nl

Marion Olthoff

Vrijwilliger In de Kijker: 
Lochem- Zondag 22 januari 
tijdens de jaarlijkse clubkam-
pioenschappen L.T.T.C. de Toe-
komst zijn in de tafeltennishal 
in Lochem Erik Ernst bij de 
senioren en Thijn Smit bij de 
junioren Clubkampioenen 2023 
geworden.
Ronde veertig senioren en juni-

oren namen deel aan deze wed-
stijden. Na de poulefase in de 
ochtend plaatsten zich vijf spelers 
voor de finalepoule. Uitslagen van 
de overige poules: Poule 2: win-
naar Jan Slagt; poule 3: winnaar 
André Markerink; poule 4: win-
naar Sara Brouwer; poule 5: win-
naar Bert Botzen.

Erik Ernst en Thijn Smit Clubkampioenen L.T.T.C. 

Jeugd CK 2023: v.l.n.r. Ilja te Boekhorst, Thijn Smit en Casper van Veen.

Senioren CK 2023: v.l.n.r. Frank Bruggeman, Erik Ernst en  
Jeroen de Boer.

Voorjaarskaarten L.E.O. 
bij Bousema
Lochem- De LEO is maandag 
30 januari de eerste serie van 
vier avonden voorjaarskaarten 
bij Bousema gestart. Er zijn nog 
2 avonden op 27 februari en 13 
maart.
De zaal is open vanaf 19.00 uur 
en er wordt begonnen om 19.30 
uur. De kosten zijn 7,50 euro voor 
leden en 10 euro voor niet-leden 
(voor de hele competitie). Voor 
één avond kost het 2,50 euro 
voor leden en 3,50 euro voor 
niet-leden. Voor vragen via een 
PB, Facebook of de mail: info@ 
leolochem.nl. Voor nadere info 
ook www.leolochem.nl 

Denk en Zet vervolgt 
viering jubileum met 
thuisdammersavond 

Laren- Damvereniging Denk en 
Zet vierde vorig jaar haar 85 
jarig bestaan. Ter gelegenheid 
hiervan werd in september de 
simultaanwedstrijd met Jan 
Groenendijk georganiseerd. De 
thuisdammersavond, die van-
wege corona niet door kon gaan, 
wordt nu op 29 maart gehouden 
bij ’t Langenbaergh.
In de afgelopen jaren is al meerdere 
keren een thuisdammersavond ge-
organiseerd. Deelnemers waren af-
wisselend familie en kennissen van 
de leden, oud-schooldammers, on-
dernemers en andere belangstellen-
den. Het waren altijd drukbezochte, 
gezellige avonden. Voor de thuis-
dammersavond van dit jaar wordt 
er met name een oproep gedaan aan 
iedereen, die ooit aan het school-
dammen heeft meegedaan. Verder 
zijn daarnaast oud-deelnemers van 
thuisdammen en andere belangstel-
lenden van harte welkom.
Opgave kan via mail: a.bielder 
man@hetnet.nl of johanbeltman@
kpnplanet.nl. Opgave via de leden 
van DEZ is ook mogelijk.

Lochem- De Activiteitencom-
missie van Tafeltennisvereni-
ging De Toekomst organiseert 
op vrijdagavond 3 maart het 
dubbeltoernooi 2023 in de Jan 
Wissinkhal, Runmolenlaan 17.
Leden als ook niet-leden kunnen 
zich geheel kosteloos opgeven 
voor dit toernooi. Het toernooi zal 

starten om 20.00 uur, maar de ta-
feltennishal zal tegen 19.30 uur al 
geopend zijn.
Inschrijven (alleen of als koppel) 
kan via de lijst in de entree van 
de tafeltennishal of via e-mail 
naar: Activiteitencommissie@lttc 
detoekomst.nl. Uiterste inschrijf-
datum is 26 februari.

Dubbeltoernooi LTTC De Toekomst

Laren- Janny Temmink uit 
Laren vierde zaterdag 21 ja-
nuari haar 90e verjaardag. 
Al 40 jaar is zij lid van de 
Larense Gymnastiek Ver-
eniging en komt ze trouw 

op maandagochtend naar de 
gymnastiek. 
De LGV wilde dit heuglijke feit 
niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan en verraste Janny met een 
bosje bloemen. 

Bloemen voor krasse turnster LGV Berkel-B Open bij  
tennisclub ’t Laerveld
Laren- Voorheen het “Berkel-B 
Open Dubbel Toernooi” bij TC 
’t Laerveld heet nu: Berkel-B 
Open. Naast de dubbel, worden 
er namelijk dit jaar ook enkel-
wedstrijden georganiseerd. Het 
toernooi wordt georganiseerd 
van maandag 27 maart tot en 
met zondag 2 april.
Inschrijven is mogelijk voor de on-
derdelen GD, HD, DD, HE en DE, 
in de speelsterkte tot en met 8. Het 
is mogelijk om aan zowel de dub-
bel- als de enkelwedstrijden mee 
te doen, maar er blijft een maxi-
mum van 2 onderdelen. Er wordt 
gespeeld op kunstgrasbanen. 
Deelnemers moeten minimaal de 
leeftijd van 17 jaar hebben bereikt 
en lid te zijn van de KNLTB. Aan-
melden kan tot en met zondag 19 
maart via www.toernooi.nl (toer-
nooi-nr.: 2300344).

Lochem- In het Kegelhuis wordt 
vrijdag 17, zaterdag 18 en zon-
dag 19 maart een Open Duo 
Kegeltoernooi gespeeld waarbij 
niet kegelaars worden gekop-
peld aan kegelaars. 
Gespeeld wordt een ochtendpoule 
vanaf 10.00 uur, een middagpoule 
vanaf 14.30 uur en een avondpoule 

vanaf 20.00 uur. Zondag 19 maart 
is om 20.00 uur de prijsuitreiking. 
Aanmelden kan tot 4 maart bij 
Henk Groefsma, tel. 06-1745769 of 
henkgroefsma@kpnmail.nl en Jan-
ny Buijs 06-51201371 of buijs& 
kpnmail.nl. Dit onder vetmelding 
van naam, voorkeurspoule en tele-
foonnummer. Deelname is gratis.

Open Duo Kegeltoernooi in Kegelhuis

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



In de Kijker, woensdag 22 februari 2023, pagina 12

 

Voor- en tussengerechten
Langoustine bisque      
Tartaar van garnalen | aardappelkaantjes
Minestronesoep                                                  
Tricolore | rundvlees | tomatenconcasse
Beef tataki                                 
Kewpie mayonaise | Japanse salade
Rendang van spitskool (V)                                                         
Hangop van kokos-yoghurt | geroosterde cevennen ui
 
Zacht gegaarde forel  + € 5,-
Gesmoorde prei |citrus dressing | gedroogde sinaasappel
Rundercarpaccio + € 4,-
Parmezaan | pesto dressing | rucola | notenmélange
Tartaar van zalm  + € 5,-
Tzatziki gelei | geraspte zwarte limoen | kruidensla

Hoofdgerechten
Stoofpot van bospaddenstoel (V)                                                   
Rode kool |aardappelmousseline | stoofpeer
Skrei in het groen                                                                
Winterkabeljauw | gestoofde prei | kruidenolie
Lasagne van knolselderij (V)                                              
Truffel puree | gegrilde courgette | King Boleet
Duo van varken 
Varkenskoontje | procureur | gestoofde linzen | gegrilde little gem

Black Angus biefstuk  + € 5,-
Gegrild | zoete aardappel | spitskool | rode wijn jus
Kalfsentrecôte  + € 7,-
Gegrilde bosui | gesmoorde rode ui | tomaat-basilicum saus
Gebakken heilbot  + € 7,-
Gewokte zeekraal | spinazie | limoen beurre-blanc | tagliatelle

Door het gebruik van dagverse producten en de samenwerking met 
onze lokale leveranciers variëren onze garnituren per dag. Gerechten 
met een  zijn vegetarisch of kunnen als zodanig worden geserveerd.

Desserts 
Crème brûlée van topinamboer                       
Krokante granola | pinda ijs | tuille
Tiramisu                          
Aardbei & chocolade | yoghurt ijs
Bavarois van passievrucht                                      
Honing ijs | mousse van blauwe bes
Pancakes         
Ahornsiroop | vanille ijs | bosvruchten compote

Kaasplateau + € 6,-
Proeverij van binnen & buitenlandse kazen | 
noten | vijgen-notenbrood 

Al onze desserts worden huisgemaakt met de meest verse producten 
van lokale leveranciers.
Ons ijs komt van ijsboerderij ’t Dommerholt in Borculo.
Bijpassend glas dessertwijn? We beschikken over een ruim aanbod 
van dessertwijnen.

Restaurant Le Défi
Genieten!

Dat is waar het om draait...

Eten en drinken doen we elke dag...
Maar wij maken hiervan graag 

een klein feestje voor u!
Hier kennen we liefde voor lekker 

eten en goede wijn. 
We delen het graag met u!

  
Ronald Gebbinck (Chef de cuisine)

Menu 3-gangen € 35,- | Menu 4-gangen € 45,- 


