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De eerstvolgende editie van onze krant  
verschijnt in week 8 (22 februari 2023).  
Houdt u hier rekening mee met het inleveren 
van de kopij?

Laren- Afgelopen vrijdag kwam 
Will Albers naar Plus Beuzel 
om namens Hulphond Neder-
land een affiche met dankwoor-
den te overhandigen, gericht 
aan het winkelend publiek bij 
Plus Beuzel voor de bijdrage 
via de jaarlijkse flessenactie. 
Marten Beuzel nam het affiche 
in ontvangst dat nu te lezen is 
op de lege flessenautomaat. 
Het bedrag dat Hulphond Neder-
land vorig jaar door de flessenactie 
heeft ontvangen is 1.685 euro. Dat 
is wat minder dan in voorgaande 
jaren, maar Will Albers kan dit 
goed begrijpen, want niet iedereen 
kan in deze tijd met de prijsstijgin-
gen het zich veroorloven om iets 
extra’s opzij te leggen voor een ac-
tie. Toch is ze weer heel gelukkig 

met deze bijdrage dat bestemd is 
voor de opleiding van hulphond. 
De totale kosten van de opleiding 
van een hulphond liggen zo rond 
de 40.000 euro, maar elk verkre-
gen bedrag is weer een stap in de 
goede richting.
Hulphond Nederland heeft in 
Nederland 15 locaties waaron-
der ook Eefde waar Will Albers, 
Kapperallee 10, de contactper-
soon is. Zelf leidt Wil ook hulp- 
honden op. De hulphond Jesser, 
die ze in opleiding heeft, was 
vrijdag bij de overhandiging van 
het dankschrift ook aanwezig. 
De actie bij Plusmarkt Beuzel 
loopt het gehele jaar door. Een 
enkele druk op knop bij de fles-
senautomaat brengt de bijdrage 
op de juiste plek in het kasboek.

Hulphond Nederland dankbaar 
voor steun winkelend publiek

Wil Albers overhandigt het dankaffiche aan Marten Beuzel. 
Leerling Hulphond Jesser vindt het allemaal wel interessant.  

(foto: Johnny Ligtenberg)

Deo Gratias met koor- 
project in Lochem!
Lochem- Het koor Deo Gratias 
presenteert zondag 12 februari 
haar project “Geloven … hoe 
dan?” in de Witte Kerk in Lo-
chem. Daarmee laat het koor 
zich anders zien dan ondersteu-
nend in een kerkdienst.
Een uurvullend project, vlotte lie-
deren, van gospels, opwekkings-
liederen tot ballads, begeleid door 
een band en piano, onder leiding 
van dirigent Wim Rijstenberg. De 

liederen worden door verbindende 
teksten één geheel. Een heel andere 
beleving van de zondagmorgen.
Geen dominee, geen organist, 
maar een project om te genieten 
van mooie songs. Licht en don-
ker, het komt voor in ieders leven 
van jou en mij. Jezelf leren ken-
nen, wie ben ik en wie is God, 
twijfelen, hopen: geloven heeft 
heel veel vormen, die er allemaal 
mogen zijn. En die zondagmorgen 
natuurlijk heel blij worden van 
zang en muziek vanaf 10.00 uur 
in de Witte Kerk.

Laren- Tradities zijn er om in 
ere te houden. Vooral als het om 
waardevolle tradities gaat. La-
ren&Oranje heeft een dergelijke 
goede traditie om jaarlijks de To-
neelvereniging OCH uit Holten 
uit te nodigen voor een optreden. 
Vrijwel altijd is dat een blijspel. 
Een uitzondering was zaterdag 1 
februari 2020 toen in verband met 
75 jaar bevrijding bij Witkamp 
een dramaverhaal onder de titel: 
Oorlog: Offers en Gewin werd 
gebracht. Vervolgens volgde het 
bekende langdurige landelijk dra-
ma waarin geen plaats was voor 
amusement op het toneel, alvo-
rens OCH aan de beurt komt om 
weer wat luchtigheid op het toneel 
in Laren te brengen. Deze luchtig-
heid werd afgelopen zaterdagmid-
dag opnieuw op uitnodiging van 
Laren&Oranje met veel verve bij 
Witkamp gebracht voor een grote 
groep genieters. Dit was overigens 

voor OCH het eerste optreden na 
de viering van het 75 jarig bestaan 
van de vereniging in 2020. 
Na de speelloze jaren blijkt het ta-
lent in de club er niet onder te heb-
ben geleden. Met het blijspel ”Ge-
stuiter in pension de Ruiter” in vier 
bedrijven van Hub Fober, gooien de 
spelers alle remmen los. De bezoe-
kers, die door Laren&Oranje gast-
vrij zijn ontvangen, verwachten dat 
dit door de spelers van OCH op het 
toneel wordt voortgezet. Immers, in 
een pension wordt verwacht dat de 
gasten er bijzonder welkom zijn. De 
familie De Ruiter van pension de 
Ruiter heeft echter een paar kamers 
dubbel verhuurd. Dat denken Coba 
en Karel de Ruiter straffeloos te 
kunnen doen, omdat deze huurders 
een baan overdag hebben of nacht-
werkers zijn. Extra inkomsten daar-
om. Omdat het verhaal een blijspel 
is, loopt alles natuurlijk volkomen 
spaak. Coba en Karel proberen dan 

ook een paar gasten met pesterijen 
de deur uit te werken wat tot gebrui-
kelijke kolderieke taferelen leidt. 
Omdat uiteindelijk samen slapen 
geen probleem blijkt, is iedereen 
aan het slot toch welkom en kan 
van gastvrijheid genieten. Dit zorgt 
er in elk geval voor, dat het publiek 
na heel veel vermaak ook nog eens 
zorgeloos de zaterdag kan voortzet-
ten. Een zaterdag waarbij als het 
doek valt ook de avond is geval-
len, want de voorstelling is pas om 
16.00 uur afgelopen. Laren&Oranje 
heeft gewoonlijk een middag- en 
avondvoorstelling op het program-
ma staan. Gezien de ontstane af-
wachtende houding de laatste jaren 
is besloten het dit jaar bij een enkele 
voorstelling te laten. Volgens het 
aantal verkochte kaartjes ook wel 
terecht. Volgend jaar misschien wel 
weer twee voorstellingen volgens 
voorzitter Marcel ter Horst. Dan 
ook weer met OCH natuurlijk. 

Laren&Oranje zorgt met OCH  
voor vrolijke voortzetting traditie

Het gastenboek bij de receptie telt meer gasten dan bedden. (foto: Johnny Ligtenberg)
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Agenda

 Donderdag 26 januari
Almen
•	 Almen kiest een nieuwe 

dorpsdichter, Museum 
STAAL, 20.00 uur 

Laren
•	 In de schemer bij Verwolde, 

rondleiding, Jonker Emile-
laan 4, 19.00 uur

Zondag 29 januari
Laren
•	 Grand  Tour Verwolde, Jon-

ker Emilelaan 4, 15.00 uur 

Maandag 30 januari
Lochem

•	 Bridgewedstrijd door Brid-
geclub Jump’85, Het Stads-
huus, 13.30 uur 

Langlopende items
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
VVV Lochem

Markt 2, Lochem
7241 CJ  Lochem

0573-251898
www.vvvlochem.nl
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Lochem/Borculo- Leerlingen 
uit groep 7 en 8 en hun ouders/
verzorgers zijn zaterdag 28 ja-
nuari welkom op het Staring 
College om kennis te maken 
met de school. Alle locaties 
zijn op deze dag open: locatie 
Lochem aan de Zutphenseweg 
van 10.00 tot 14.00 uur; de bei-
de locaties in Borculo (aan de 
Beukenlaan en de Herenlaan) 
van 12.00 tot 16.00 uur. Vooraf 
aanmelden is niet nodig.
Er zijn deze dag presentaties, ac-
tiviteiten en rondleidingen. Be-
zoekers kunnen in gesprek gaan 
met leerlingen en medewerkers 
van de school. Een prima gele-
genheid om de sfeer op het Sta-
ring College te ervaren.
Nieuw op de locatie in Lochem 
is het Smart Industrylokaal waar 
leerlingen leren werken met 
nieuwe technieken en technolo-
gie zoals 3D-printen, lasersnij-
den en het programmeren van 
robots en drones.

Het nieuwe studiecentrum op 
deze locatie is ook zeker een be-
zoekje waard. Hier kunnen leer-
lingen zelfstandig of in groepjes 
werken en leren. Daarnaast heeft 
het studiecentrum een uitleen-
functie voor boeken en laptops.
Op de locatie Herenlaan in Bor-
culo demonstreren leerlingen en 
docenten het vmbo-praktijkon-
derwijs. Ook hier zijn nieuwe 
technieken zoals simulatoren on-
derdeel van het lesprogramma. 
Net als in Lochem is op locatie 
Beukenlaan Smart Industrytech-
niek te zien.
Zowel op locatie Beukenlaan 
als Herenlaan zal veel aandacht 
zijn voor de nieuwe school aan 
de Haarloseweg op Campus De 
Wildbaan. Die is op dit moment 
in aanbouw en wordt in school-
jaar 2023-2024 in gebruik geno-
men. De school biedt straks een 
breed onderwijsaanbod onder één 
dak: vmbo, havo, vwo en de be-
roepsgerichte leerwegen vmbo.

Open Huis Staring College  
zaterdag 28 januari

Lochem- Dit jaar is er meer 
geld te besteden voor de ener-
gieactie Energierekening on-
betaalbaar? van de gemeente 
Lochem. Meer geld voor zowel 
huurhuizen als koophuizen 
voor mensen met een maan-
delijks inkomen tot 130% van 
het sociaal minimum. 
Tot nu toe bezoeken de ener-
gieconciërges in de gemeente 
Lochem 15 tot 20 huishoudens 
per week met tips voor het ver-
lagen van de energierekening, 
met gratis energie-bespaarpro-

ducten en eventueel een gratis 
vriezer, koelkast of wasmachine. 
Daarmee zijn al ongeveer 400 
huishoudens geholpen. Door het 
extra geld in 2023 zijn er soms 
ook mogelijkheden voor zon-
nepanelen, dubbel glas, spouw-
muurisolatie of dergelijke. Er 
kan daarmee meer dan je denkt, 
want alles is maatwerk. 
Meer info op: 
energierekeningonbetaalbaar.nl. 
Voor aanmelding mail naar hulp@ 
energierekeningonbetaalbaar.nl of 
bel 06 11 22 06 92.

Actie Energierekening  
onbetaalbaar uitgebreid

Laren- Fietsvierdaagse ‘De 
Achterhoek’ viert dit jaar het 
30-jarig parelmoeren jubileum. 
Een toepasselijke benaming, 
want zoals de deelnemers ge-
wend zijn, worden er ook dit 
jaar weer pareltjes van routes 
aangeboden. 
De routecommissie is in november 
hiermee begonnen en deze wor-
den de komende maanden verder 
uitgewerkt en zonodig aangepast. 
De	fietsvierdaagse	vindt	plaats	op	
1 t/m 4 augustus. Dagelijks kun-
nen de deelnemers kiezen uit rou-
tes van circa 30, 45 en 60 km die 
langs de mooiste plekjes van de 
Achterhoek en Salland gaan. Op 
de routes worden de deelnemers 
getrakteerd op prachtige landelij-
ke vergezichten, karakteristieke 
Achterhoekse boerenhoeves, bos-
sen en landerijen.
Veel deelnemers komen ieder 
jaar naar Laren om alle dagen 
mee	 te	fietsen.	Een	veelgehoorde	
opmerking is: “We doen al jaren 
mee, maar iedere keer worden we 

weer verrast met nieuwe paden en 
wegen”. Dat is een mooi compli-
ment, want het is immers de be-
doeling om iedereen een mooie en 
verrassende vierdaagse te geven. 
Ook	de	jonge	fietsers	worden	niet	
vergeten, want op woensdag 2 au-
gustus is er weer een speciale kin-
derroute van circa 15 kilometer.
Deelnemers kunnen zich in-
schrijven via onze website www.
fietsvierdaagsedeachterhoek.nl. 
Inschrijven kan voor de gehele 
vierdaagse, maar er is ook keuze 
om	1,	2	of	3	dagen	te	fietsen.
Bij opgave tot 1 juli is het deel-
namebedrag 15 euro voor een vol-
wassene en 5 euro voor een kind 
van 7 t/m 12 jaar. Deelnemers die 
zich aanmelden na 1 juli betalen 
17,50 euro voor een volwassene 
en 5 euro voor een kind van 7 t/m 
12 jaar. De tarieven voor een dag-
deelname zijn 6 euro voor een vol-
wassene en 5 euro voor een kind 
van 7 t/m 12 jaar. 
Voor meer informatie of inschrij-
ven zie de site. 

30 jaar Fietsvierdaagse  
‘De Achterhoek’

Nationale  
Voorleesdagen  
bibliotheken

Lochem- Van 24 januari tot 
en met 4 februari staat tijdens 
de Nationale Voorleesdagen in 
de bibliotheek Lochem op het 
hoofdmenu de gratis voorlees-
activiteit uit Boekjes & Bab-
bels prentenboek van het jaar 
“Maximiliaan Modderman geeft 
een feestje”, van Joukje Akveld. 
Maja en Monique maken er een 
voorleesfeestje van op maandag 
30 januari om 10.00 uur en woens-
dag 1 februari eveneens om 10.00 
uur. Ze maken daarbij gebruik van 
spelelementen en muziek. 
Naast voorlezen bezoeken lees- 
consulenten van de bieb van 25 
januari tot en met 3 februari ook 
kinderdagverblijven, peuterspeel-
zalen en basisscholen. 

Lochem- Op zondag 29 januari 
zal in de St. Gudulakerk de vleu-
gel die aan de kerk is geschon-
ken in gebruik worden genomen 
in de vesper van 19.00 uur. 
Els Dijkerman zal het instrument 
bespelen dat door wijlen dhr. D. 
Zweers is geschonken. Zij bege-
leidt trompettist Harry ten Brinke 
die in de muziekvesper rustige 
trompetmuziek uit oude tijden zal 
spelen van onder andere Georg 
Friedrich Händel. De muziekves-
pers zijn maandelijkse momenten 
van bezinning waarin muziek een 
grote rol speelt. Voor, tijdens en na 
de muziekvespers is er gelegen-
heid om een kaarsje aan te steken 
voor wie dat wil. Warme kleding 
wordt geadviseerd, want de kerk 
wordt spaarzaam verwarmd. 
De kerk gaat open om 18.30 uur. 
Vrije gift bij de uitgang. Informa-
tie: www.kerklochem.nl en www.
gudulakerk.nl

Ingebruikname vleugel  
St. Gudulakerk

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

Dick Beltman over 
Edward Hoppper 
Gorssel- Woensdag 8 februari 
houdt Dick Beltman uit Lochem 
een lezing in ’t Trefpunt voor 
Pluspunt met als thema “Vi-
sioen van een werkelijkheid”. 
De lezing betreft leven en werk 
van de Amerikaanse schilder 
Edward Hopper (1882–1967). 
Pluspunt (www.pluspuntgorssel.nl) 
organiseert eens per veertien dagen 
op woensdag van 10.30 tot 13.30 
uur een lezing of presentatie met 
warme maaltijd in ’t Trefpunt. Alle 
50+ers uit de omgeving zijn van 
harte welkom. Begonnen wordt met 
een	kopje	koffie	of	thee.	Om	11.00	
uur begint de lezing of presenta-
tie. Daarna is er een glaasje wijn 
of fris en om 12.30 uur een warme 
maaltijd. De kosten bedragen 12,50 
euro.	Alleen	lezing	en	koffie	6	euro.	
Pinnen kan niet evenals reserveren. 
Voor inlichtingen en ideeën bij Jan-
ny Eshuis (0575-492391) of Annet 
van Asselt (06-57258908).

Alzheimer Trefpunt  
Lochem in Stadshuus
Lochem- De afdeling Oost-Gel-
derland van Alzheimer Neder-
land organiseert maandelijks 
een ochtend in het Stadshuus 
om elkaar te ontmoeten en in-
formatie te ontvangen en een 
tweetal avonden in het jaar met 
een speciaal thema.
Vrijdagmorgen 10 februari is de 
eerstvolgende bijeenkomst van Alz- 
heimer Trefpunt Lochem met als 
thema Voeding in relatie tot demen-
tie, spreker is Wilma van der Wal 
voedingsdeskundige bij de Hoge 
Weide. Tijdens deze ochtend gaan 
de aanwezigen met de zintuigen aan 
de slag door middel van proeven en 
testjes. Door te ervaren hoe zintui-
gen hier op reageren zijn gerechten 
meer smaak te geven met eenvoudi-
ge en kleine aanpassingen. Dus een 
gezellige ochtend met smakelijke 
testjes en praktische tips van een 
kok. De bijeenkomst is van 10.30 tot 
12.00 uur. Aanmelden is niet nodig! 
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Wil je lekkerder in je vel komen te 
zitten, meer energie voelen en afvallen?

In een 5 maanden durend trajecht ga ik jou 
helpen jouw doelen te bereiken. 

Wat houdt dit in?
Ik ga je helpen op een manier die bij jou 
past door middel van kennis, advies, diverse 
weegmomenten en contactmomenten. 

Het traject om jouw doelen te bereiken, 
passend in jouw leven!

Kijk voor meer informatie op 
www.leeftweepuntnul.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

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!

Dolblij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van

onze zoon en ons broertje 

Lars 
3 januari 2023

01.43 uur | 3.870 gr | 53 cm

Johan Riefel en Erika Paalman
Jet, Stan en Mia

Hekkelerdijk 8, 7207 DB Zutphen
06-12754524 / 06-22121300 

Dankbaar, trots en blij
zijn wij met de geboorte van 

onze dochter en zusje 

Elin Romée Kupper 
9 januari 2023

05.15 uur | 3.580 gr

Erwin, Marlies, Nova & Iven
Torenmolenlaan 33

7241 VL Lochem 
06-18088934 / 06-42529211
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Hoofdpijn is misschien wel het 
meest voorkomende ongemak bij 
mensen. Vervelend en lastig om 
je dan te concentreren op waar 
je mee bezig bent. Chronische 
hoofdpijn is dan ook een veel 
voorkomende oorzaak van werk-
verzuim.

Heb je vaak hoofdpijn, dan is het 
goed om eerst naar de huisarts te 
gaan voor een medische check 
en diagnose. Er zijn namelijk 
verschillende soorten hoofd-
pijn. Migraine is er één van. Die 
komt meestal in aanvallen, soms 
aan één kant van het hoofd. Het 
kan gepaard gaan met misse-
lijkheid, braken en gevoeligheid 
voor licht en geluid. Hormonale 
veranderingen, erfelijke aanleg, 
voedselintoleranties en stress 
kunnen hierbij meespelen. Span-
ningshoofdpijn is anders.

Spanningshoofdpijn
Dit type hoofdpijn komt vaak door 
stress, spierspanningen in nek en 
hoofd, algehele vermoeidheid, 
angsten of onvoldoende slaap. 

Het kan voelen als een strakke 
band om het hoofd. Nekklach-
ten, tintelingen en vermoeidheid 
kunnen er ook bij horen. Span-
ningshoofdpijn komt ook voor bij 
kinderen. Een gerichte reflexzo-
nemassage en ontspanningsoefe-
ningen kunnen goed helpen bij dit 
type hoofdpijn.

Praktijkvoorbeelden
Anneke Stuij ziet in haar prak-
tijk veel klanten met spannings-
hoofdpijn, vaak in combinatie 
met nekklachten. De oorzaken 
van hun klachten zijn heel ver-
schillend en de behandeling dus 
ook. Anneli kreeg na een oud 
verkeersongeval een chronische 
hoofdpijn vanuit de nek. Zij heeft 
veel baat bij ontspanningsoefe-
ningen voor de spieren rondom 
de nek en het hoofd. Anneli is 
nu vrijwel klachtenvrij, ze heeft 
meer energie en kan zich beter 
concentreren op haar werk.
Inge (7) heeft last van een ‘vol 
hoofd’ en hoofdpijn. Ze pie-
kert veel, slaapt slecht en vindt 
het spannend om naar school 
te gaan. De leerkrachten weten 
maar moeilijk raad met haar. Bij 
Inge richt de behandeling zich op 
het creëren van rust in het hoofd.
Maria heeft een moeilijk verle-
den. Ze vertelt dat ze voor an-
deren altijd heel hard het goede 
probeerde te doen. Maria: “Ik 
probeerde alle ballen tegelijk 
hoog te houden.” Na enkele 
sessies met massage en healing 
zegt ze: “Aan het eind van elke 
behandeling ervaar ik innerlijke 
rust en stilte in mijn hoofd en lijf. 
En dat gevoel houdt zelfs een 

aantal weken aan. Het is een pro-
ces van groei en inzicht.”
Anneke Stuij begon haar carrière 
lang geleden als fysiotherapeut, 
maar werkt nu als ontspannings-
therapeut, met voetreflexmassage, 
eenvoudige ontspanningsoefe-
ningen, stoelmassage en overige 
natuurgeneeswijzen. Ze helpt 
volwassenen en kinderen met 
chronische klachten, zoals span-
ningshoofdpijn, nek- en spier-
klachten, vermoeidheid, stress en 
angst. Haar praktijk is gevestigd 
op Torenmolenlaan 84 in Lochem 
en aangesloten bij de FAGT, een 
erkende beroepsvereniging. 
De behandelingen zijn geen ver-
vanging van reguliere medische 
zorg, maar waardevol bij klachten 
en spanningen. Bij de meeste zorg-
verzekeraars zitten de behande-
lingen in het aanvullende pakket. 
Boeken van een afspraak of een 
vrijblijvend adviesgesprek kan via 
06-40153078 of praktijkanneke 
stuij@gmail.com of via de website 
www.praktijkannekestuij.nl.

“Neem bij vragen over de behan-
deling of de vergoedingen gerust 
contact met mij op via telefoon of 
mail.”

Kopzorgen

Harfsen- Maandagavond 30 ja-
nuari is er in Dorpshuus Hoeflo 
te Harfsen van 19.30 tot 21.30 
uur een Sing It met Musicals als 
thema. 
Liefhebbers om mee te zingen kun-
nen, al of niet goed van stem, ge-
woon meedoen met musical songs 
zoals Don’t cry for me Argentina, 
The Phantom of the opera en Circle 
of life van de Lion King. De bedoe-
ling is er een gezellig samenzing-
festijn van te maken. Tijdens dit 
meezingfestijn geeft de dirigent de 
nodige stemtechnieken tips door.
Sing It is een spontaan inloopkoor 
en onderdeel van Stichting IJs-
selwijs onder begeleiding van Ju-
liette Dumoré. Juliette is dirigent, 
pianist en zangcoach en gespecia-
liseerd op het gebied van de EVT 

zangtechniek. Dit is een techniek 
waarbij je je stem op efficiënte ma-
nier kunt gebruiken en inzetten. 
Sing it kent geen vaste verplich-
ting van een wekelijks koor, maar 
gewoon samen muziek maken en 
daar energie van opdoen. Zanger-
varing is niet nodig en aanmelden 
is niet verplicht. De muziek wordt 
via een beamer gepresenteerd en 
Juliette speelt er piano bij. Zo le-
ren ook minder ervaren zangers 
op een ontspannen manier meer-
stemmige songs. 
Aanvang van de avond is 19.30 
uur. De deelnamekosten bedragen 
10 euro incl. koffie en thee in de 
pauze. Meer info: www.stichting 
ijsselwijs.nl

Sing it in dorpshuus Hoeflo

Foto: Edo Boonstra.

Laren- Wanneer tijdens een bij-
eenkomst al een van de gasten 
vol enthousiasme de microfoon 

pakt om iedereen te bedanken 
die deze bijeenkomst mogelijk 
heeft gemaakt, dan is het wel 

heel duidelijk dat er over een 
zeer geslaagd evenement kan 
worden gesproken. 
Dit evenement betreft De High 
Tea voor alleenstaande ouderen 
vanaf 60+ op tweede kerstdag ’s 
middags op landgoed Verwolde 
in het gezellige ontvangstgebouw 
bij de moestuin van Sophia van 
der Borch. Een van de aanwezi-
gen: “Het was een onvergetelijke 
middag met alleen maar leuke 
mensen. Wat een sfeer en wat een 
ambiance en tot landgoed Verwol-
de in de puntjes verzorgd! Nu na-
genieten”. 
Team vrijwilligers van High Tea 
Verwolde wil iedereen, die dit 
evenement mogelijk heeft ge-
maakt, bedanken en een gezegend 
2023 toewensen. 

High Tea Landgoed Verwolde een voltreffer

Eefde- Afgelopen vrijdag werd 
weer een Midwinterbijeen-
komst, maar nu met een ver-
nieuwde opzet, in het Hart geor-
ganiseerd. 
Met dit initiatief van de Dorpsraad 
Eefde en verenigingen in het dorp 
wordt het nieuwe jaar afgetrapt. 
In Het Hart was het een gezellige 
drukte en in de naastgelegen Ont-
moetingskerk genoot het publiek 
van allerlei korte optredens van 
de lokale muziekverenigingen, 
koren en de toneelvereniging. De 
vernieuwde opzet was succesvol 
met een vlot en aantrekkelijk cul-

tureel programma.
Het koper-ensemble van Concor-
dia opende de avond. Muzikanten 
op trompet, bariton, trombone en 
bas lieten muziek horen van Hän-
del tot Guus Meeuwis, muzikaal 
ondersteund door slagwerk. 
Later trad ook het hout-ensemble 
van Concordia op. Muzikanten op 
klarinet, fluit, hobo en sax speel-
den onder meer muziek van Bach 
en ABBA. Bijzonder innemend 
was het optreden van twee jonge 
balletdanseresjes, Guusje Haver-
kamp en Jasmijn Kuiper, als bege-
leiding bij het Zwanenmeer.

Midwinterbijeenkomst met  
vlot en aantrekkelijk programma

Foto: Ewald Hendriks, silentmomentsfotografie.

Repair Café in  
Kulturhus ‘t Kruispunt 
Laren- Zaterdag 11 februari is het 
Repair Café Laren in Kulturhus 
’t Kruispunt geopend van 9.30 tot 
12.30 uur voor alle mogelijke re-
paraties aan witgoed, bruingoed, 
kleding en andere spullen die de 
moeite waard zijn om een tweede 

ronde mee te gaan. 
Alles wat stuk is of het niet meer 
doet, is welkom en maakt kans op 
een geslaagde reparatie. De vaklui 
in het Repair Café Laren weten 
bijna altijd raad, en repareren het 
geheel belangeloos. 
Een vrije gift, om het voortbestaan 
van het Repair Café te kunnen 
waarborgen, blijft altijd welkom.

Gedichten en  
gedachten in  
AKKU Eetcafé

Lochem- Donderdag 2 februa-
ri zal Lochemer Dick Beltman 
aan de hand van gedichten, 
muziek en gedachten vertel-
len over liefde, het leven en het 
einde daarvan. De presentatie 
is deels heel luchtig. Poëzie is, 
en dat blijkt tijdens de presen-
tatie bij uitstek het genre te 
zijn om schijnbaar onmogelij-

ke dingen met woorden moge-
lijk te maken.
Het AKKU Eetcafé wordt gehou-
den op donderdag 2 februari 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 rond 
12.30 uur is de lunch in restaurant 
‘Mondani’. Entree voor de lezing 
incl. warme lunch en drankje is 15 
euro. Entree voor alleen bijwonen 
van de lezing 7 euro. 
Voor meer informatie: http://
www.akku-lochem.nl
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U kunt bij ons terecht voor onderhoud, reparatie en 
APK keuring van uw personenauto, bedrijfsauto of camper.

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
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Januari
Zo. 29  Vorden – Witkampers, 14.30 uur

Februari
Zo. 05  Bon.Boys – Witkampers. 14.00 uur
Zo. 12  Witkampers – De Tukkers, 14.00 uur
Do. 17  Wijhe – Witkampers, oefenwedstrijd, 20.00 uur 
Zo. 26  Varsseveld – Witkampers, oefenwedstrijd, 12.00 uur 

U kunt weer nieuwe agendapunten  
aanleveren voor de Larense Agenda.

Larense Agenda

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

Laren- Zangvereniging Ons 
Genoegen heeft het jaar fleurig 
afgesloten met de huldiging van 
4 jubilarissen op de laatste repe-
titie-avond van 2022.
Hendrika Goorman en Trudy Vin-
kenvleugel zijn 30 jaar lid, Ria 
Straalman en Dirkje Hoentjen 20 
jaar. Zij werden verrast met een 
boeket bloemen en een aandenken 
met vermelding van het aantal ja-
ren lidmaatschap.
De repetities zijn ook in het nieu-
we jaar weer op de maandagavon-
den van 19.30 tot 21.30 uur in het 
Kulturhus te Laren o.l.v. Willemien 
Rouwenhorst. Nieuwe zangstem-
men die de gelederen willen ver-
sterken zijn welkom en kunnen ge-
heel vrijblijvend eens binnenlopen. 
De eerste 3 maanden zijn gratis.

Fleurige jaarafsluiting Zangvereniging Ons Genoegen

Gorssel- Zaterdag 28 januari 
houdt De Verzamelaar Midden 
Nederland in Sport en Cultureel 
Centrum ‘t Trefpunt’ de maan-
delijkse postzegel-, munten- en 
prentbriefkaartenbeurs. Aan-
vang 10.00 uur. 
Er zijn een groot aantal standhou-
ders aanwezig om munten, post-
zegels en prentbriefkaarten te ko-
pen, verkopen en te ruilen. Het is 
ook mogelijk verzamelobjecten te 
laten taxeren. Er zijn deskundigen 

aanwezig, die kosteloos de waar-
de van munten, postzegels, prent-
briefkaarten of doosje met oud 
vakantiegeld kunnen aangeven. 
Belangstellenden die ook eens een 
tafel willen huren, kunnen zich 
melden bij dhr. J. van Zuuk, tel. 
0570-654715. De huur is 7 euro 
per meter. Dit evenement wordt 
om ongeveer 15.00 uur afgeslo-
ten. Leden van De Verzamelaar 
hebben gratis toegang en niet-le-
den betalen 2 euro. 

Beurs De Verzamelaar Midden Nederland

Laren- Vrijdagavond 24 mei 
2024 wordt de derde editie van 
De Laornse Dorpskwis geor-
ganiseerd. Gelijk aan de voor-
gaande kwissen zit er een pauze 
tussen en wordt daarom 2023 
overgeslagen.
In 2018 vond de eerste editie 
plaats en 22 april 2022 was de 
tweede kwis aan de beurt met een 
record aantal teams van 75 teams. 
De komende kwis wil de organisa-
tie proberen dat aantal te evenaren 
of verder uitbreiden. Ondertussen 
wordt er achter de schermen al 

druk gewerkt aan nieuwe vragen. 
De organisatie adviseert de teams 
dan ook nu al ogen en oren open te 
houden en belangrijke momenten 
in en rondom Laren goed te ont-
houden. Sanne Witten, Christiaan 
Harkink en Christian Beuzel ko-
men de organisatie versterken. 
De inschrijving voor de der-
de kwis gaat nog voor de zomer 
van 2023 open. Ook volgend jaar 
vindt er aansluitend aan de kwis-
avond, een uitslagenavond plaats 
die gepland staat op vrijdagavond 
14 juni 2024.

Derde Laornse Dorpskwis in  
voorbereiding

Deelnemers van Akker/De Kamp zijn druk bezig met de vragen tijdens 
de tweede editie op 22 april 2022. (foto: Harm Dijkman)

BarchemBios met  
Het levende bos
Barchem- Op donderdagavond 26 
januari organiseert de Barchem-
Bios om 20.00 uur in de Barch-
kerk een presentatie door Michiel 
Schaap met “Het levende bos”.
De aanwezigen wordt een blik ge-
gund in het heimelijke leven van 

de bijzondere bosbewoners in de 
bossen om ons heen.
Toegang is gratis, maar een do-
natie ten behoeve van de BiM in 
de gereedstaande melkbus wordt 
op prijs gesteld. Aanmelden kan, 
gewoon komen kan ook. Voor 
meer informatie: Annemarie Tim-
mer Arends (06-54924944) of via  
secretaris@stichtingbim.com

Laren- Behalve de wensen voor 
een gelukkig en gezond 2023 
heeft de Stichting Vrienden van ‘t 
Ruempol dit jaar weer veel acti-
viteiten op het programma staan.
De vermelding van de bingo van-
middag woensdag 25 januari, 
aanvang 14.00 uur is wel wat kort 
door de bocht, maar nemen we 
toch nog even mee. Bijschuiven 
kan altijd vooral ook, omdat er 

leuke prijsjes te winnen zijn.
De eerste bijeenkomst was ech-
ter al in de Vonkert op woensdag 
18 januari met Herman Steunen-
berg uit Ugchelen over zijn boek 
Loarnsebrook 1 april 1945.
De duofiets staat nog steeds ge-
reed om op pad te gaan. Voor 
meer informatie hierover bij Henk 
Jacobs, de Kotten 5, tel. 0573-
401855.

Werkgroep Lochem van 
Amnesty International 
blij met schrijvers

Lochem- In de maand decem-
ber hebben veel inwoners van 
Lochem brieven en kaarten ge-
schreven voor mensenrechten-
activisten over de hele wereld. 
Op 7, 9 en 10 december werd er 
geschreven en gebruik gemaakt 
van de schrijfpakketten van A.I. In 
totaal zijn 581 brieven en kaarten 
geschreven. De werkgroep Lo-
chem van A.I. bedankt alle brief-
schrijvers voor hun schrijfactie en 
hoopt volgend jaar weer een be-
roep op iedereen te kunnen doen. 

Automobilisten veroor-
zaken meeste zwerfvuil 
Gorssel- Zaterdag 28 janua-
ri is de vierde zaterdag van de 
maand en dus tijd voor de Vas-
te Prikkers om zwerfafval op te 
ruimen. Zwerfaval dat in toe-
nemende mate bestaat uit afval 
langs wegen uit het autoraam 
gegooid en op parkeerplaatsen 
achtergelaten. 
De deelnemers aan de opruimac-
tie verzamelen zich om 10.00 uur 
aan de Hoofdstraat 43 in Gorssel 
bij Zo en Nu. Er wordt gestart met 
een kopje koffie of chocolademelk 
en een plak cake. Met tweetallen 
trekken de Vaste Prikkers er ver-
volgens op uit. Ieder team gaat 
naar een gebied van hun keuze.

Activiteiten Stichting Vrienden van ‘t Ruempol

Wij komen graag bij 
u langs voor al uw 

zaag- en snoei-
werkzaamheden.

Ook voor 
boomverzorging.

Exelse Tol  -  0573-259704
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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.

De Hoge Weide
Zwiepseweg 107 | 7241 GR Lochem

Vrijwilligers gevraagd voor De Hoge Weide.

Voor de kerkdienst op zondagochtend zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
Helpen met het halen en brengen van bewoners, samen een kopje 
koffie drinken en het bijwonen van de kerkdienst.
Tijdstip van 9.30 tot 11.30 uur.
Voor meer informatie: coördinator kerk-TV  
Arjan Boll, telefoon: 06-42152280

Tovertafel Talma gerealiseerd.

Na jarenlang wensen en zoeken naar mogelijkheden is het ons eindelijk 
gelukt om voor ´t Talma in Laren een Tovertafel aan te schaffen. Door 
mooie schenkingen van Stichting 1819 en Stichting Hulpfonds De Berkel 
hebben we het bedrag bij elkaar kunnen krijgen voor de aanschaf hiervan.
Wij zijn de schenkers dan ook heel erg dankbaar voor deze mooie kans.
Hartelijk dank hiervoor.

Team Welzijn, De Hoge Weide en ´t Talma

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
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Vandaag mocht ik Edith Hut in-
terviewen. Edith kwam vrolijk 
en blij bij me binnen lopen en 
was vooral heel blij dat ze een 
parkeerplek bij De Hoge Weide 
had gevonden. “Wat een drukte 
op de parkeerplaats”, zegt ze bij 
binnenkomst.

Op mijn vraag of Edith wat over 
zichzelf wil vertellen komt er 
gelijk een vlot gesprek op gang.
Ik ben geboren in Groot Doch-
teren en kom uit een gezin met 
6 kinderen. Ik ben op mijn ou-
derlijk huis blijven wonen en 
ben in 2015 naar Laren verhuisd. 
Mijn zoon is nu in het ouderlijk 
huis blijven wonen en dat doet 
me toch wel goed. Zes weken na 
de verhuizing naar Laren is mijn 
man overleden, hij was al ziek. 
In hetzelfde jaar is ’t Talma ge-
opend en ben ik naar de open 
dag geweest. Het leek me gelijk 
al leuk om vrijwilligerswerk te 
gaan doen, maar ik wilde eerst 
tijd hebben om te wennen aan 
het alleen zijn, aan de nieuwe 
omgeving en buren voordat ik 
me heb laten inschrijven. In 
maart het jaar erop was ik er 
klaar voor en ben ik begonnen 
als vrijwilligster. 

Dit is een mooi stapje naar de 
volgende vraag, wat doe je op ’t 
Talma voor vrijwilligerswerk?
Bij deze vraag begint Edith te 
stralen en vertelt ze dat het zo 
leuk is om te doen. Er wordt mij 
zo af en toe gevraagd of ik in de 
zorg gewerkt heb, omdat het mij 
zo natuurlijk afgaat, maar het 
voelt gewoon goed om te doen. 
Ik kook één keer in de twee we-
ken op de donderdag op woning 
vier. Als ik binnen kom dan roe-
pen de medewerkers al dat ze zo 
blij zijn dat ik er ben. Dat begrijp 
ik wel, het begint lekker te ruiken 
in de huiskamer en het is voor de 
bewoners ook zo fijn en ik ont-
last de zorgmedewerkers. Soms 
bedenk ik zelf wat ik ga koken, 
maar ik laat dit ook over aan de 

bewoners en medewerkers, dan 
mogen zij kiezen. Ook fijn, want 
tenslotte moet ik thuis ook elke 
dag wat verzinnen en dan is dit 
ook wel makkelijk. 
In het begin moest ik wel wen-
nen aan de bewoners met demen-
tie, maar nu heb ik mijn draai 
gevonden. Ik kom altijd iets 
eerder en maak dan een praatje 
met iemand. Dit gaat de ene keer 
makkelijker dan de andere keer, 
maar even een hand op iemand 
zijn arm kan ook al veel doen.

Wat brengt het vrijwilligers-
werk je?
Het brengt mij veel voldoening 
en ik ga altijd met plezier naar 
’t Talma. We hebben twee keer 
in het jaar een overleg met de 
vrijwilligers en daar vroegen 
ze vrijwilligers die in de avond 
koffie willen schenken. Ik heb 
aangeboden om op donderdag 
iets langer te blijven om koffie te 
schenken en geef dan wat extra 
aandacht aan de bewoners.
Soms kan het vrijwilligerswerk 
ook confronterend zijn. Zo kwam 
een poosje geleden een oude 
buurman van mij op ’t Talma wo-
nen. Daar schrok ik wel even van. 
Ik heb het er verder ook niet met 
andere mensen over, ik houd me 
goed aan de privacyregels die wij 
natuurlijk als vrijwilliger ook heb-
ben. Naast het vrijwilligerswerk 
op ’t Talma ben ik ook vrijwilliger 
bij de fietsvierdaagse in Laren, sta 
ik als post bij de wandelclub en 
ben ik speaker bij de zwemwed-
strijden in De Beemd in Lochem. 
Ik wil nog wel even kwijt dat 
jullie zo goed voor de vrijwilli-
gers zorgen. Een kerstattentie, de 
vrijwilligers-verwenmarkt, een 
kaartje met de verjaardag. Het is 
niet nodig, maar het voelt voor 
mij wel als een stukje waardering. 

Ook vrijwilliger worden?
De bewoners van De Hoge Wei-
de en ’t Talma zijn altijd blij met 
vrijwilligers. Denkt u er over om 
vrijwilliger te worden, neem dan 
gerust contact met me op. Ik kan 
u dan wat meer vertellen over 
het vrijwilligerswerk bij ons. Bij 
aanmelding ontvangt u een kleine 
attentie van één van de Lochem-
se ondernemers: De Zuivelhoeve, 
slagerij Sieverink, uitspanning 
De Witte Wieven, bakker ten 
Broeke, Fietsspeciaalzaak Finke 
of een tegoedbon bij koffie en 
theeschenkerij Semmelink.

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

Edith Hut

Vrijwilliger In de Kijker: 

Sportieve middag  
Almense jeugd
Almen- Vereniging Zorg en 
Welzijn Almen organiseert 
zondag 29 januari samen met 
de jeugdclubs voor de Almense 
jeugd vanaf 12 jaar, vanaf 1e 
klas middelbare school tot 16 
jaar (4e klas), een gezellige mid-
dag in de sporthal.
De middag is van 14.30 tot 17.30 
inclusief een patatje als afsluiting. 

Wie niet op een club zit kan met 
vrienden meekomen naar de sport- 
whal van Ovéra. Aanmelden voor 
deze middag is niet nodig.

Kwik Bridge leren en 
spelen met bridgeclub 
Jump’85

Lochem- Donderdagmiddag 2 
februari van 13.30 tot 15.30 uur 
of maandagavond 6 februari 
van 19.30 tot 21.30 uur leggen 
leden van bridgeclub Jump’85 
in de gezellige huiskamer van 
het Stadshuus onder het genot 
van een kopje koffie de kneep-
jes van Kwik Bridge uit. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Na afloop krijgen de deelne-
mers het instructieboekje en een 
spel kaarten mee om met familie 
en vrienden verder te spelen. In het 
voorjaar start bridgeclub Jump’85 
weer met een nieuwe beginners-
cursus. Voor meer informatie bij: 
Hans Derrix, tel. 0573-255034.

Laren- DEZ-1 is voortreffelijk op 
dreef in de 1e klasse A van de Gel-
derse damcompetitie. De 1e helft 
werd als koploper afgesloten en is 
dat nog na de inmiddels al weer 
gespeelde vervolgwedstrijden. 
Eerst werd het eigen 2e team met 
11-1 verslagen en daarna het team 
van Dios-5 uit Beltrum met 9-3. Na 
de 7 gespeelde rondes start de DEZ-

1 met minimaal 2 punten los van 
de nr. 2 DZW-2 uit Warnsveld. Op 
de torpscorerslijst bezetten Tonny 
Roeterdink, André Haijtink en Al-
fred van Lenthe de 1e drie plaatsen. 
Donderdagavond 19 januari kreeg 
DEZ-2 in café-restaurant De Eem 
in Terborg een gevoelige nederlaag 
van 10-2 te verwerken. DEZ-2 vin-
den we terug op een 4e plaats.

Laren- Zaterdag 4 februari wor-
den in kulturhus ’t Kruispunt de 
halve finales om het Kampioen-
schap van Gelderland gespeeld. 
Naast Harderwijk, Huissen, 
Lunteren en Winterswijk is door 
de Gelderse Dambond aan DEZ 
Laren gevraagd om ook een hal-
ve finale te organiseren. En dat 
doet DEZ met veel plezier. 
Volgende week zaterdag komen 
welpenteams uit Harderwijk, Putten 

en Lunteren naar Laren. Namens 
DEZ doen teams van De Branink 
(Laren), P.W.A. (Laren), Barge-
weide (Eefde) en de Joppeschool 
(Joppe) mee. Op hetzelfde moment 
wordt in Winterwijk een halve fi-
nale voor de pupillen (groep7 en 
8) gespeeld. Ook hier doen teams 
vanuit het DEZ schooldamtoernooi 
mee, te weten De Barchschole (Bar-
chem), De Branink 1+2 (Laren) en 
De Rank (Lochem). 

Rodin Smit van DEZ 
Achterhoeks  
jeugddamkampioen 

Eibergen- De Winterswijkse 
damvereniging organiseerde 
zaterdag 17 december in café 
Grenszicht in Eibergen een 
“Achterhoeks” Damkam-
pioenschap voor jeugdige 
dammers. 
Kersvers jeugdlid Rodin Smit 
van DEZ Laren won 8 partijen 
en verloor er slechts 1. Hij werd 
overtuigend kampioen en mocht 
een mooie beker in ontvangst 
nemen. Vanuit Laren waren 
ook Thijmen Nonner (werd 3e), 
Boas Nonner, Vigo Dijkman en 
Stef Heijink deelnemers.

Halve finales schooldamkampioenschap  
Gelderland in kulturhus ‘t Kruispunt

DEZ voortreffelijk op dreef in Gelderse Competitie

Barchem- In Dorpshuis ’t 
Onderschoer is zaterdag 25 
februari, na twee jaar onder-
breking, voor de vijftiende 
keer de ”Kaartmarathon van 
Barchem”. 
De kaartspelsoorten die dag zijn 
jokeren en klaverjassen en de 
marathon start om 9.00 uur (zaal 
open vanaf 8.15 uur) en wordt af-
gesloten rond 17.30 uur. De deel-

namekosten bedragen 27,50 euro 
per persoon. Dit is inclusief kof-
fie, thee en een stamppotmaaltijd 
tussen de middag. Na berekening 
van de behaalde scores wordt af-
gesloten met de uitreiking van 
een aantal fraaie prijzen per 
kaartspelsoort. Opgave vòòr 18 
februari bij Hannie Hendriksen, 
tel.: 06-55331224 of via de mail:  
hanniehendriksen@hotmail.com

Lochem- Op Valentijnsdag 14 fe-
bruari geeft popkoor Out of the 
box uit Lochem de mogelijkheid ‘s 

avonds vanaf 19.00 uur een mini 
concert bij geliefden te geven. 
Een verrassing thuis, in het res-

taurant of op een andere locatie 
in Lochem en Barchem. Het mini 
concert omvat 3 songs over de 
liefde. Kosten zijn 30 euro per 
bezoek. Reserveren kan door een 
e-mail te sturen naar Tineke van 
Loo: tineke_vanloo@kpnmail.nl

Mini concert Out of the box met Valentijn

Bloembollenactie  
St. Steffenrijders 
Laren- Zaterdagochtend 28 
januari gaan leden van PSV 
St. Steffenrijders tussen 9.30 
en 12.30 uur langs de deuren 
in het centrum en het buiten-
gebied van Laren om bloem-
bollen te verkopen voor de 
vereniging. 
De bloembollen (in een potje) 
die worden verkocht zijn Tête-
à-Têtes/Narcissen. Dit jaar is er 
weer een mooie samenwerking 
tussen de vereniging en Tuin-
centrum Haneveld. Prijzen: 1 
potje 2,50 euro; 3 potjes 6 euro. 
De bloembollen zijn contant of 
met een QR code te betalen. 

Paulien Hogenkamp bij 
Vrouwen van Nu Laren
Laren- Vrouwen van Nu afde-
ling Laren houdt woensdag 22 
februari in ’t Kulturhus haar 
afdelingsavond waar behalve de 
leden ook gasten welkom zijn. 
Paulien Hogenkamp is uitgenodigd 
om te vertellen over haar werk als 
agrarisch coach. Wat er speelt op 
de bedrijven, gezinnen, omgeving 
en hoe zijn de mogelijkheden. Een 
interactieve avond met handige 
tips voor de aanwezigen. De kos-
ten voor deze avond zijn inclusief 2 
consumpties, voor leden 5 euro en 
voor gasten 10 euro per persoon. 
De avond begint om 19.45 uur.

Kaartmarathon Barchem in ‘t Onderschoer

Marinus van de Berg in 
kulturhus ‘t Kruispunt
Laren- Donderdagavond 9 fe-
bruari zal Marinus van den 
Berg een lezing geven met als 
thema: “Ouder worden zoals je 
het niet wilt. 
Marinus van den Berg is gebo-
ren in Wijhe (1947) en woont nu 
in Rotterdam. Hij is priester en 
verpleeghuispastor en daarnaast 
actief als spreker en publicist over 
thema’s als afscheid, rouw en ver-
lies en zorg. In zijn lezing gaat 
vooral over dat het ouder worden 
op zich vanzelf gaat. Maar hoe 
ervaren en aanvaarden we het als 
het niet gaat zoals we het graag 
willen? Dan gaat het vaak om 
rouw en verlies in allerlei vormen. 
De avond begint om 20.00 uur in 
het Kulturhus.
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Valentijnsmenu

Steak tartaar 
Met gelei van tomaat en pikante tomaten dressing 

Soto Ayam 
Met gegrilde paksoy, taugé en kwartel ei 

Gemarineerde zalm 
Met honing mosterd marinade en gerookte knoflook 

Om samen te delen: 
Boeuf begourgnon, varkenshaas medaillonnetjes met kruiden boterjus 

en maïshoenfilet met saus van gepofte mais. 

Grand dessert vol liefde

€ 55,- per persoon
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Jong geleerd...
Voorwoord
Jong geleerd... is een bijlage aan de ‘gewone’ In de Kijker. Deze zal drie keer 
per jaar verschijnen, in september, januari en mei. De bijlage is vooral bedoeld 
voor ouders met kinderen in de leeftijd van vier tot zestien jaar. 
U treft hierin artikelen aan over onderwijs, opvoeding en gezondheid, allen 
aangeleverd door de adverterende ondernemers.

In de Kijker

Dunstan Babytaal
Praten tegen baby’s doen we allemaal. Maar wist je dat je baby ook al tegen jou 
probeert te praten?

Priscilla Dunstan, een Australische moeder met een absoluut gehoor, ontdekte 
dat alle baby’s vanaf de geboorte vijf geluiden maken gebaseerd op reflexen. Ie-
der geluid heeft een hele specifieke betekenis: honger, een boertje dat dwarszit, 
moe, darmkrampjes, slaap of ongemak.

Hoe fijn zou het zijn om daar iets van te herkennen? Geen stress wanneer je moe 
bent en je baby begint te huilen, maar luisteren naar wat hij aangeeft en gericht 
kunnen handelen. Een baby maakt deze geluidjes tot de leeftijd van 3 à 4 maan-
den. Daarna gaat de baby meer geluidjes maken met intentie. Tegen die tijd heb 
je je baby ook al heel goed leren lezen in al het andere wat hij aangeeft.

Als je morgen in de stad loopt en een baby hoort huilen, luister dan eens of je bij-
voorbeeld het geluidje ‘neh’ herkent. Dan heeft een baby honger. Maak zelf maar 
eens een ‘neh’ geluid. Voel je hoe je tong tegen je gehemelte aan komt? Dit kan 
je bij hongerige baby’s ook zien. 

En zo zijn er nog 4 geluidjes. Bij An&Co geven we workshops voor (toekomstige) 
ouders. Zo leer je in het 3e trimester in alle rust de geluidjes kennen. Partners zijn 
hier ook altijd erg goed in. Steeds meer kraamhulpen zijn ook geschoold in Dun-
stan Babytaal. Maar hoe fijn is het wanneer je voor de kraamperiode leert hoe de 
theorie werkt, en dan in de kraamweek samen met de kraamhulp kan bekijken 
hoe dit voor jullie kindje werkt?

Succes morgen met het herkennen van de ‘neh’ in de stad.
Kijk voor meer informatie op www.anencokinderfysiotherapie.nl of 
www.babytaal.nl.

An&Co Kinderfysiotherapie

“Help mij het zelf te doen” 
Herken je dit?; 
• Je loopt al een hele tijd rond met twijfel over of 
 het wel goed gaat met je kind. 
•  Je probeert zelf uit te dokteren wat je kind nodig  
 heeft, maar weet het eigenlijk ook niet. 
•  Je vraagt hulp van school, maar al die extra 
 oefenbladen geven alleen maar meer stress. 
•  Je kind wordt boos wanneer je goedbedoeld iets  
 uitlegt. 
•  Je kind raakt in verwarring, want jij legt het heel  
 anders uit dan de juf of meester. 
•  Je weet niet meer hoe je je kind moet motiveren. 
•  Huiswerk haalt de sfeer in het gezin onderuit. 

Niets is zo vervelend als elke dag op school het gevoel hebben dat het niet 
lukt. Dit gevoel kan bepalend zijn voor de rest van het leven. Hoe meer aan-
dacht aan het niet kunnen wordt gegeven, hoe sterker deze gedachte wordt. 
Veel kinderen die in mijn praktijk komen, maken door mijn positieve aanpak 
een prachtige sprong in hun ontwikkeling. 

Stel je voor dat… 
•  Je precies weet wat te doen. 
•  Je je zorgen uit handen kan geven in de wetenschap dat alles goed gaat komen. 
•  Je kind passende en leuke oefeningen krijgt, waar jij niet meer naar om  
 hoeft te kijken. 
•  Je kind vrolijker is, omdat het duidelijk weet hoe, waarom en waarvoor het  
 iets doet. 
•  Je kind gemotiveerd is. 
•  Je kind de doelen haalt die we gesteld hebben. 
•  Je kind beter in zijn/haar vel komt te zitten. 
•  Jij je kan richten op je taken als ouder en dat school gewoon school blijft. 

Als professional stippel ik de route uit naar succeservaringen, betere resulta-
ten en een passend zelfbeeld voor jouw kind. 
Hoe? Met mijn 8-weekse plan van aanpak. 

Wil je hier meer over weten? Bel of mail gerust. Jouw kind verdient een pas-
send programma. 

Anke Tragter, RT Lochem
www.anketragter.nl, 06-49841642
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Terug naar school! Groeipijn!
Iedereen kent het wel, die plotseling opkomende diepe zeurende pijn in de benen 
die zomaar enkele uren kan aanhouden. Groeipijn! Wat is het? Waar komt het 
vandaan? Is er iets aan te doen?

Deze pijnklachten komen erg vaak voor bij kinderen en tieners, meestal in de 
benen en de lage rug. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat 20%-30% van 
alle kinderen hinder hebben van deze klachten. Vaak komt de pijn aan het einde 
van de dag of in de nacht opzetten en houdt dan enkele uren aan. De pijn kan zo 
heftig zijn dat kinderen hierdoor ’s nachts wakker worden. 

We zijn in gesprek met de chiropractoren van Chiropractie Lochem die vertellen 
dat deze klachten even vaak voorkomen bij verder gezonde jongens als meisjes. 
De pijn kan in beide ledematen voorkomen, maar dit hoeft niet tegelijk te zijn. 
De term “groeipijn” is ontstaan, omdat men vroeger dacht dat de pijn veroorzaakt 
werd door de fysieke groei van de botten. Inmiddels is bekend dat dit niet het ge-
val is. Een vorm van overbelasting en abnormale beweeglijkheid van gewrichten 
lijken nu meer invloed te hebben dan de fysieke groei. Deze overbelasting zorgt 
voor een onbalans tussen de verschillende spieren en gewrichten wat in rust tot 
deze spierklachten leidt.

Tijdens activiteiten wordt de pijn niet erger, waardoor het ook niet wenselijk is dat 
kinderen hun activiteiten verminderen of stoppen.
Gelukkig is “groeipijn” niet iets ernstigs maar kan wel heel veel klachten geven.
Belangrijk is om via een gedegen vraaggesprek en een goed lichamelijk onder-
zoek andere mogelijke oorzaken uit te sluiten. Aanvullende onderzoeken zoals 
bloed of röntgenfoto’s tonen meestal geen bijzonderheden. 

Wat kunt u er zelf aan doen? Over het algemeen helpt warmte en masseren van 
de spieren. Soms is het gebruik van paracetamol nodig. 
Wetenschappelijk onderzoek naar chiropractie en eigen ervaring uit de praktijk 
leert dat het behandelen van de onbalans tussen de verschillende spieren en 
gewrichten de pijnklachten flink kunnen verminderen.

In de praktijk zien we veelal een verstoorde functie van het bekken, maar ook pro-
blemen in de enkels en knieën komen regelmatig voor, zegt Martijn van Poecke.
In de praktijk in Lochem hebben beide chiropractoren jaren ervaring met het on-
derzoeken en behandelen van kinderen met deze problematiek. 

Eerder in deze rubriek (sept. 2020) schreven we een artikel over lage rugpijn bij 
kinderen. Dit artikel kunt u via onze website, www.chiropractielochem.nl, lezen 
onder het kopje nieuws. 

Mocht u vragen hebben of merken dat uw kind genoemde klachten heeft, neem 
dan contact op voor een afspraak. 

Team chiropractie Lochem
Martijn van Poecke en Heleen Hammink

Kinderopvang en BSO Eigen-Wijs Almen
Het afgelopen jaar hebben we van de kinderopvang in Almen een gezellige 
speelruimte gemaakt. Ook zijn we druk op zoek geweest naar een meer ge-
schikte ruimte voor onze BSO.
 
We zijn heel blij, dat we vanaf half januari 2023 gebruik maken van een deel 
van de grote zaal in ‘Ons Huis’. We hebben in de ruimte een gezellige sfeer ge-
creëerd, waarbij we rekening hebben gehouden met speelhoeken voor diverse 
activiteiten, leeftijden en kinderen. 
Omdat we meer kinderen in de groep mogen opvangen, hebben we nog een 
paar plekjes vrij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Mail of bel ons gerust als hier belangstelling voor is.

Kinderopvang en BSO Eigen-Wijs Almen
Dorpsstraat 37

0573-215060
info@kdveigen-wijs.nl

Samen muziek maken is een feest!
Samen muziek maken is leuk, maar in een orkest spelen is een feestje. Te-
vens is het goed voor de sociale en motorische ontwikkeling. Schoolkinderen 
in Laren hebben dit vorig schooljaar ervaren. Diverse klassen hebben intro-
ductielessen gehad van leden van Muziekvereniging Apollo en van accorde-
onvereniging LAV.

Na de lessen op school konden kinderen meespelen met de verschillende orkes-
ten. Beide verenigingen hebben een jeugdorkest. Als je dan ook nog eens met 
het “grote” orkest mee mag spelen is dat helemaal gaaf.

Vorig jaar maakten de kinderen voor het eerst mee dat ze accordeon leerden 
spelen op school. Een aantal kinderen heeft dan ook na een proefperiode en een 
optreden met de hele vereniging besloten om samen verder te gaan.

Momenteel is er een klein jeugdorkestje bij de Larense Accordeonvereniging. Ze 
repeteren voorlopig 1 x per 14 dagen op de dinsdagavond voor de repetitie van 
het recreantenorkest. Vaak komen de leden van het recreanten orkest al eerder, 
zodat het samen met een grotere groep nog leuker is. De orkesten worden bege-
leid door 2 slagwerkers.

In Lochem bij Accordeonvereniging Concordia is ook een jeugdorkestje. Het is 
de bedoeling dat deze groepen ook regelmatig samen gaan oefenen. Naast de 
orkestrepetitie kunnen de kinderen privéles krijgen.

Het ligt in de bedoeling van beide verenigingen om, net als de plaatselijke harmo-
nieverenigingen Apollo en Advendo, weer een aantal klassen te gaan bezoeken 
om kinderen te laten ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. Op een 
accordeon kun je ook in je eentje een heel orkest vormen.

Zou je ook wel eens een instrument willen bespelen? Bij Zweverink Muziek zijn 
alle adressen van muziekverenigingen en docenten aanwezig. Je mag daar ook 
verschillende instrumenten uitproberen.

Zaterdagmiddag 25 februari is er weer “muziekspeeltuin” van 15.30 tot 17.00 
uur. Wel vooraf even aanmelden bij info@zweverinkmuziek.nl of bel/app 0573-
251704.

Zweverink Muziek
Zwiepseweg 80

7241 GX Lochem
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Nieuw aanbod Heilersig Studiecoaching:  
Combitraject leren leren

Speciaal voor brugklassers geef ik aan de start van het schooljaar de cursus be-
ter leren. Hierin krijgt de leerling handvatten aangereikt om te leren leren. Omdat 
ik gedurende het schooljaar steeds meer aanvragen voor het leren leren krijg, 
maar het lastig is om deze als cursus in te plannen, heb ik besloten om een 
nieuw combitraject leren leren aan te bieden.

Dit is een traject waarin jouw kind bezig gaat met het leren leren, terwijl het te-
gelijkertijd zijn of haar cijfers op gaat krikken. ‘’Hoe dan?” zul je je misschien af-
vragen. Gedurende een periode van 8 weken komt jouw kind één keer per week 
een middag op onze mooie locatie op fietsafstand van Lochem. Hij of zij krijgt dan 
een les leren leren, waarna hij of zij er gelijk mee aan de slag gaat in de huiswerk-
begeleiding plus. In deze 8 weken kan de begeleider zien waar de bottleneck 
ligt bij jouw kind. Dat kan echt van alles zijn. Zo had ik laatst een leerling die zijn 
huiswerk niet goed controleerde en dacht dat hij alles goed begreep, terwijl dit 
niet het geval was. Maar het kan ook zijn dat de leerling een leerstijl gebruikt die 
niet bij hem of haar past. Of dat de leerling niet weet hoe hij teksten moet inter-
preteren. Ook zie ik vaak dat leerlingen, bij het maken van samenvattingen, de 
tekst overschrijven zonder erbij stil te staan wat ze opschrijven. Soms zie ik ook 
dat een kind last heeft van studiestress. 

Wij kunnen jouw kind bewust maken van deze bottlenecks en helpen jouw kind 
vervolgens om het zelf op te lossen met de tools die hij of zij hier aangereikt 
krijgen. 

Het leren leren is de basis die elke leerling in mijn optiek mee zou moeten krijgen. 
Het is geschikt voor eerstejaars, maar ook bij ouderejaars leerlingen zie ik dat 
het zijn vruchten afwerpt. Het mooie van het integreren van het leren leren in de 
huiswerkbegeleiding plus is dat jouw kind naast de lessen ook ruimte heeft om 
het hier zelf toe te gaan passen op zijn of haar eigen leerstof. Hij of zij krijgt dan 
gelijk feedback. Dat zie ik echt als een meerwaarde.

Omdat ik ervan overtuigd ben dat leerlingen zich het beste ontwikkelen als de 
ouders ook betrokken worden, ontvang je als ouder een tussentijds en een eind-
verslag met daarin onze bevindingen en adviezen. 

Ik vind het belangrijk dat leerlingen een goede basis aangereikt krijgen voor het 
leren leren. Daarom heb ik besloten om het 8-weekse combitraject tot en met 
vrijdag 10 februari aan te bieden met 50 euro korting! Heb je interesse? Meld 
je dan aan via info@heilersigstudiecoaching.nl of bel me op 06- 43835353. Eerst 
meer weten? Kijk dan op mijn site: www.heilersigstudiecoaching.nl.

Berlinda Heilersig
Heilersig Studiecoaching

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

Huiswerkbegeleiding+, leren leren, bijles, 
examentraining en scriptiebegeleiding.

De oplossing voor 
faalangst, trauma’s en 
concentratieproblemen

Leer voelen 
wat je voelt! Openingstijden:

ma. / di.  gesloten
wo. / do. / vr.  10.00 - 18.00 uur
za.  10.00 - 16.00 uur

Muziekspeeltuin
25 februari 

van 15.30 - 17.00 uur
(graag vooraf aanmelden)

Bij ons mag je rustig rondkijken en proberen. 
Wij helpen je graag op weg, ook bij het vinden van een 

muziekdocent, lesmethode of (huur) instrument.

Kom kijken in onze 
Allround Muziekwinkel
en ...volg ons op 
facebook


