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De eerstvolgende editie van onze krant  
verschijnt in week 51 (21 december 2022).  
Houdt u hier rekening mee met het inleveren 
van de kopij?

Door: Johnny Ligtenberg

Laren- Frank Sterenborg, di-
rigent van het A-orkest van de 
Larense Accordeonvereniging, 
is in de pauze een bevrijd en 
buitengewoon gelukkig artistiek 
muzikaal leider. Geen wonder, 
hij heeft met zijn orkest voor 
de pauze een geweldig optreden 
achter de rug. 
Twee en een half jaar geleden is 
hij begonnen met het instuderen 
van nummers die beslist niet de 
gemakkelijkste zijn. De corona-
perikelen hebben vervolgens 
twee concerten en tal van repeti-

ties dwars gezeten. Nu eindelijk 
zondag 13 november voor een 
overvolle kerkzaal in het Kultur-
hus vindt alle opgekropte muzi-
kale energie een sprankelende 
uitweg. Begrijpelijk, het orkest 
heeft volgens Frank Sterenborg 
eigenlijk helemaal opnieuw 
moeten beginnen, want er waren 
moeilijke nummers bij die je niet 
zomaar even voor de voet weg-
speelt. Als voorbeeld noemt hij 
Tokyo Adventure van componist 
Luigi di Ghisallo. Frank: “Ieder-
een verkeerde in een soort flow 
en had een geweldige drive om te 
presteren”. Nou, dat komt er dan 

ook helemaal uit en het publiek is 
laaiend enthousiast.
Laaiend enthousiast is het publiek 
eveneens wanneer na de pauze, 
onder leiding van Dinie Zweve-
rink, het recreantenorkest met 
meer bekende en lichtere muziek 
een eveneens zeer aantrekkelijk 
programma neerzet. Ook hier is 
de flow van het A-orkest voor de 
pauze aanwezig. Met gastoptre-
dens van trompettist Eric Maal-
derink wordt met sommige num-
mers door het publiek meegeklapt 
en meegezongen. 

Vervolg zie pagina 2

Twee en een half jaar opgekropte 
energie vindt prachtige muzikale 
uitweg bij LAV

Frank Sterenborg in flow met het A-orkest. 

Door: Johnny Ligtenberg

Exel- In het weekend van vrij-
dag 18 en zaterdag 19 novem-
ber heeft AEV met het blijspel 
De Bloody Mary een zeer amu-
sante spelersgroep aan boord 
van het cruiseschip gehaald. 
Zowel wat bemanning, passa-
giers als de verstekeling (Bern-
hard Woestenenk) betreft zijn 
alle opvarenden in vrolijke 
doen en zorgen voor bijzonder 
veel vermaak.
De verstekeling wordt al kort 
nadat de loopplank is ingehaald 
ontdekt en kan zich daardoor 
al snel nuttig maken als kok op 
de Bloody Mary. Dit tot grote 
tevredenheid van de kapitein 
Hein (Zwier Eggink) en stuur-
man Bart (Gerrit ten Have). Als 
de passagiers van de feiten op 
de hoogte waren geweest van de 
situatie rond deze Middellandse 
zeereis richting Elba hadden ze 
zich vermoedelijk wel tweemaal 
bedacht om zich in te schepen. 
Het is namelijk voor de beman-
ning de eerste cruisevaart ooit. 
Ze hebben hun oude vrachtschip 
pas omgebouwd tot passagiers-
schip. Het is voor hen nu ook op 

hoop van zegen. Verder zijn er 
onder de opvarenden passagiers 
die elkaar liever niet hadden ge-
zien en de ander liever naar de 
haaien zien gaan. Wanneer het 
schip ook nog eens averij op-
loopt en flink water maakt met 
noodzaak de reddingssloep in 
gereedheid te brengen, is het 
nog de vraag of er plek voor ie-
dereen is. Paniek ontstaat er he-
lemaal wanneer het schip door 
zware zeegang ook nog eens 
slagzij maakt. Aan zwemvesten 
verwonderlijk genoeg geen ge-
brek, zodat dit zowat het enige is 
waarover aan boord geen herrie 
wordt gemaakt. Gelukkig, net 
zoals in alle blijspelen, loopt ook 
dit blijspel in drie bedrijven van 
Mary Bakker-Schoon helemaal 
goed af tot tevredenheid van het 
vele goedlachse publiek. 
De spelersgroep heeft er zo on-
der leiding van de regisseurs 
Lida Romijn en Henk Fokkink 
heerlijke avonden van gemaakt. 
Een extra compliment verdienen 
echter wel de scheepsbouwers 
door de boeg van de Bloody 
Mary compleet met brug zo op 
het oog de zaal in te laten steve-
nen. Heel bijzonder.

Dolle boel op dek Bloody Mary

Paniek wanneer door een grote golf de Bloody Mary slagzij maakt.
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Agenda

 Donderdag 1 december
Laren
•	 In de schemer bij Verwolde, 

rondleiding, reserveren nood-
zakelijk: www.glk.nl/ 
verwolde, 19.00 uur 

Maandag 5 december
Lochem
•	 Bridgeclub Jump’85 organi-

seert bridgemiddag, Stads-
huus, Markt 3, 13.15 uur 

Donderdag 8 december
Laren
•	 In de schemer bij Verwolde, 

zie 1/12

Vrijdag 9 en zaterdag 10 de-
cember
Lochem
•	 Goede doelen markt, Markt, 

16.00-20.30 uur 

Zaterdag 10 december
Laren
•	 Repair Café, Kulturhus, Ver-

woldseweg 1, 9.30- 12.30 uur 
Lochem
•	 Winter Wonderland,  Open-

luchttheater, Onderlangs, 
16.00-21.00 uur. 

Zondag 11 december
Laren
•	 Grand Tour Huis Verwolde, 

reserveren noodzakelijk: 
www.glk.nl/verwolde, 15.00 u.

Maandag 12 december
Lochem
•	 Bridgeclub Jump’85, zie 5/12
 
Langlopende evenementen
Almen
•	 Winand Staring van de 

Boekhorst. Museum Staal 6 
november 2022 t/m 26 maart 
2023

Gorssel
•	 Museum MORE presenteert 

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

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

Lochem
•	 Het Stadshuus t/m 30 janu-

ari 2023 met “Bewonder de 
beelden van Wim Leussink”

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

Lochem
VVV Lochem

Markt 2, Lochem
7241 CJ  Lochem

0573-251898
www.vvvlochem.nl

Colofon
In de Kijker

Directie:
Sandra Schepers 

Redactie:
Anita Vrielink

info@weekbladindekijker.nl

Advertenties:
Sandra Schepers
Rengersweg 32

7245 NB Laren (Gld.)
Tel: 0573-250083
M: 06-15178426

info@weekbladindekijker.nl

Correspondent:
Johnny Ligtenberg
Tel: 06-23301977

johnny@weekbladindekijker.nl

Opmaak/Lay-out:
Sandra Schepers / Anita Vrielink

info@weekbladindekijker.nl

Inzending van advertenties 
en kopij:

Vrijdagmorgen voor 12.00 uur
info@weekbladindekijker.nl

Verspreidingsklachten:
info@weekbladindekijker.nl

Afhaalpunt: VVV Lochem

Druk:
Hoekstra Krantendruk Emmeloord

Twee en een half jaar 
opgekropte energie 
vindt prachtige  
muzikale uitweg bij LAV

Dinie Zweverink, die in de af-
gelopen periode een dertigtal 
basisschoolkinderen accorde-
onlessen heeft gegeven, laat 
aan het eind van het optreden 
vijf van deze kinderen meespe-
len met beide orkesten. Dat dit 
enorm met veel applaus en zelfs 
gejuich wordt gewaardeerd door 
het publiek is veelzeggend voor 
de hele middag. 
Dat aan het slot onder afscheids-
klanken van de orkesten een deel 
van het publiek in polonaise de 
zaal verlaat, geeft helemaal aan 

dat zowel muzikanten als publiek 
een prachtige middag hebben ge-
had. Rond alle commotie rond dit 
optreden zijn we nog vergeten te 
zeggen dat de LAV dit jaar het 

75-jarig jubileum viert. Eigenlijk 
is daarom deze twee jaar uitstelde 
middag tevens een jubileumuit-
voering geworden. Een onverge-
telijk concert, dat wel. 

Vervolg van voorpagina

Dinie Zweverink brengt met beide orkesten en de kinderen de zaal in 
vervoering.

Almen- Speciaal voor inwoners 
van Almen organiseren Graaf-
schap bibliotheken een gratis 
computercursus in Dorpshuis 
Ons Huis. De computercursus 
Klik & Tik bestaat uit laagdrem-
pelige lessen om de basisvaardig-
heden onder de knie te krijgen. 
De cursus bestaat uit verschillen-
de onderdelen die naar keuze zijn 
volgen. Meer over de verschil-
lende onderdelen op de website 
www.oefenen.nl. 

De computercursus is wekelijks 
op donderdagmiddag van 13.30 
tot 15.00 uur. Bij voldoende 
aanmeldingen start de compu-
tercursus in januari 2023. Aan-
melden kan bij de Bibliotheek 
0575-512926 (op werkdagen tus-
sen 9.00-17.00 uur). Een e-mail 
sturen naar info@graafschapbi-
bliotheken.nl met daarin naam en 
telefoonnummer kan ook. 
Voor meer informatie www.graaf 
schapbibliotheken.nl/klik-en-tik 

Computercursus voor beginners in Ons Huis

De prijswinnaars van de puzzels in het “Puzzels in de Herfst- 
katern” van 26 oktober zijn: prijspuzzel 1: Jo Smits, Eefde; prijspuz-
zel 2: Annesaar Mol, Loes van Boljouw, Piet Bousema, Jolanda 
Heikens, Kees Mandjes en Joop Peet; prijspuzzel 3: Fam. van de 
Ende, Lochem; prijspuzzel 4: J. Boesveld, Almen; prijspuzzel 5: Tim 
ter Harmsel, Laren.

De prijswinnaars worden persoonlijk geïnformeerd   

Amnesty Lochem 
denkt aan Dag voor de 
Rechten van de Mens

Lochem- De werkgroep Lochem 
van Amnesty International heeft 
dit jaar weer verschillende acti-
viteiten om aandacht te beste-
den aan de Dag voor de Rechten 
van de Mens op 10 december. 
Te beginnen op 7 december met 
een schrijfochtend van 11.00 tot 
12.00 uur in het Stadshuus. Er 
worden dan brieven en kaarten 
geschreven voor mensen die on-
terecht gevangen zitten voor het 
recht op vreedzaam demonstreren. 
Op 9 en 10 december staat de 
werkgroep op de Goede Doelen 
Markt in de Gudulakerk. Amnesty 

staat in de kerk met een kraam 
voor de verkoop van kaarten en 
kaarsen en met een tafel om brie-
ven en kaarten te schrijven voor 
de 10 decemberactie. Er ligt even-
eens een handtekeningenlijst. 
Vanaf 1 december zijn er weer 
schrijfpakketten om zelf thuis 
brieven of kaarten te schrijven 
voor de 10 decemberactie. De 
afgelopen 2 jaar hebben veel 
inwoners van de gemeente Lo-
chem van deze schrijfpakket-
ten gebruik gemaakt. Ze zijn af 
te halen op 7 december tijdens 
de schrijfochtend in het Stads-
huus, op 9 en 10 december aan 
de kraam van Amnesty Interna-
tional of na een telefoontje bij 
de werkgroep, Dukke de Vries, 
0573-253423.

Gratis jaarlidmaatschap 
Bibliotheek voor  
Marion Licht

Gorssel- De actie het delen van 
het filmpje ‘telaatkosten’ waar-
in bibliotheekmedewerkers 
de hoofdrol speelden, is in de 
gemeente Lochem gewonnen 
door Marion Licht uit Gorssel 
met als prijs een gratis jaarlid-
maatschap van de Bibliotheek 
Gorssel. 

Marion haalt haar lenerspas en 
symbolische cheque op samen 

met haar dochter Femke. 

Laren- Vanaf vrijdag 2 decem-
ber kan men bij Tuincentrum, 
Hoveniersbedrijf en Bloemis-
terij Haneveld (Holterweg 56) 
genieten van een prachtige 
wintertuin in de binnenruimte.
Haneveld wordt omgetoverd tot 
een aangelegde tuin. Hier kan 
men genieten van een heerlijk 

kopje	koffie,	terwijl	men	inspira-
tie kan opdoen voor de tuin in de 
winter en het voorjaar.
Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, 
zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur 
en zondag 4 en 11 december van 
11.00 tot 16.00 uur. 
www.haneveldlaren.nl

Wandelen door de Wintertuin

Wekelijks digitaal 
spreekuur Lochemse 
Bibliotheek

Lochem- Het wekelijks digi-
taal spreekuur donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur bij 
de Bibliotheek is voor leden en 
niet-leden. 
Iedereen kan een gratis afspraak 
maken via de agenda op www.
graafschapbibliotheken.nl. Iedere 
vraag over de computer, het in-
ternet, social media, mobieltje of 
e-reader wordt door een vrijwilli-
gers in behandeling genomen. 

Bibliotheek Gorssel 
opent in nieuw  
concept

Gorssel- Vanaf 5 december is de 
bibliotheek Gorssel na een in-
grijpende renovatie heropend in 
een nieuw bibliotheekconcept. 
Vestiging Gorssel is de eerste 
vestiging van Graafschap bi-
bliotheken die volgens dit con-
cept wordt ingericht. Wethouder 
Wendy Goodin van de gemeente 
Lochem	zal	de	officiële	opening	
verzorgen.

Voor elk kind een Sint 
vraagt ondersteuning
Epse- Bij de stichting ‘Voor elk 
kind een Sint’ is het een druk-
te van belang. Bij veel kinderen 
in Epse, Eefde, Gorssel, Almen, 
Joppe en Harfsen kan Sinter-
klaas niet op bezoek komen 
vanwege sociaal economische 
redenen van de ouders. 
Om ook deze kinderen een mooi 
Sinterklaasfeest te geven is in 
2020 de stichting ‘Voor elk kind 

een Sint’ in het leven geroepen. 
Dit jaar zijn dat maar liefst 54 
kinderen.
De gemeente Lochem helpt door 
de gezinnen te benaderen. Lezers 
van deze krant kunnen helpen door 
nieuwe cadeautjes in de ton bij de 
voordeur aan De Ronde Weie 13 
in Epse te deponeren of een be-
drag over te maken op IBAN: 
NL02 RABO 0354 6478 30 t.n.v. 
Stichting voor elk kind een Sint 
Epse e.o. Dat bedrag is dan voor 
aankoop van cadeautjes.
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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!

Trots en blij
zijn wij met de geboorte

van onze zoon en mijn broertje 

Valentijn 
23 oktober 2022

09.50 uur | 3.692 gr

Rianne Nijkamp, Johan Goldschalk 
& Diana 

Het Hazenveld 46, 7217 TZ Harfsen
06-41712795 / 06-10176157 

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

0573-252425
www.reerink-lochem.nl

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van 

Johan Hendriksen

Johan was sinds januari 2017 als vrijwilliger betrokken bij afdeling Velhorst en later 
bij afdeling Nettelhorst van locatie De Hoge Weide in Lochem. Op beide afdelingen 
verzorgde Johan de koffie en zorgde hij voor een stukje onderhoud van de tuinen. 
Wij herinneren Johan als een fijne, betrouwbare en eerlijke vrijwilliger. 
Met respect en waardering gedenken wij zijn trouwe inzet.

Wij wensen Willy, kinderen, waaronder onze collega Sylvia, en kleinkinderen 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Groenlo, november 2022

bewoners, medewerkers en vrijwilligers Marga Klompé, 
locatie De Hoge Weide
raad van bestuur en raad van toezicht Marga Klompé
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Laren- Voorzitter Kees Haagen 
heeft tijdens het 75-jarig jubi-
leumconcert van de LAV een 
achttal muzikanten kunnen 
huldigen in verband met voor 

enkelen een indrukwekkend 
aantal muzikale jaren bij de 
vereniging. 
Zo zijn Henk Holstege en Jo 
Winkeldermaat al 70 jaar lid. 

Gerrie Koerkamp is 50 jaar lid en 
Diny Haijtink, Dinie Hekkelman, 
Gerda Mollenhof, Jan Overmeen 
en Herman Stegeman allen 25 
jaar lid.

Huldiging jubilarissen LAV tijdens jubileumconcert

Van links naar rechts: Diny Haijtink, Herman Stegeman, Dinie Hekkelman, Gerda Mollenhof,  
Jan Overmeen, Jo Winkeldermaat, Henk Holstege en Gerrie Koerkamp. (foto: Johnny Ligtenberg)

Neuroreflexologie is een klacht-
gerichte en precieze methode die 
is ontwikkeld in Duitsland. Het 
is een uitbreiding en verdieping 
van de voetreflexzonemassage 
zoals die al vele jaren toegepast 
wordt. Het richt zich op de re-
flexpunten van de zenuwen die 
het zenuwstelsel beïnvloeden. 

 
Anneke Stuij woont en werkt in 
Lochem als ontspanningsthera-
peut in haar praktijk voor vol-
wassenen en kinderen (0-18). 
Na 25 jaar in Aalten en 12 jaar 
in Delft werkt ze nu al weer een 
aantal jaren in Lochem. Anneke: 
“Ik ben 35 jaar geleden al begon-
nen met voetreflexmassage bij 
volwassenen en kinderen. Het 
was destijds nog een nascholing 
voor fysiotherapeuten. Daar leer-
de ik de reflexpunten op de voe-
ten te masseren, die verbonden 
zijn met alle organen, gewrich-
ten, klieren en spieren. Sinds en-
kele jaren heb ik me verdiept in 
neuroreflexologie, die zich richt 
op de reflexen van het zenuwstel-
sel. Mijn ‘landkaart’ op de voe-

ten is daarmee veel uitgebreider 
geworden.” 
Je lichaam heeft een fantastisch 
natuurlijk herstellend vermogen 
en bezit wijsheid en kracht. Het 
is altijd gericht op het herstellen 
van het evenwicht. Bij chroni-
sche klachten is dit evenwicht 
vaak verstoord. Dit geeft een ke-
ten van reacties in het lichaam. In 
de behandeling wordt met speci-
ale massagetechnieken druk uit-
geoefend op de reflexpunten van 
de oorzaak van de verstoring. 
Het richt zich op het doorbreken 
van de ontstane blokkades en op 
het activeren van het eigen her-
stel in die keten.

Voor welke klachten?
Anneke: “In mijn praktijk ko-
men mensen met lichamelijke 
en emotionele klachten: klach-
ten van nek en schouders, spie-
ren, spanningen, vermoeidheid, 
angst, onrust, pijn en emotionele 
disbalans. En ook voor hulp en 
ondersteuning bij veel andere 
chronische klachten, zoals burn-
out, Long Covid en onverwerkte 
gebeurtenissen en trauma’s.”

Stress bij kinderen
Anneke heeft ook veel ervaring 
met kleine en grote spannings-
klachten bij kinderen van 0-18 
jaar. Kinderen die niet lekker in 
hun vel zitten. Als ouder merk 
je dat meestal wel. Er kan een 
specifieke oorzaak zijn. Zoals 
schoolstress, klachten of ziekte, 
slaapproblemen, een (v)echt-
scheiding van de ouders, corona, 
wereldleed, etc. Ontspanning kan 
dan rust geven in hoofd en lijf. 

Meestal gaat het daarbij om en-
kele behandelingen. Een ouder is 
daarbij aanwezig en kan, samen 
met het kind, praktisch advies 
op maat krijgen. En kan dan zelf 
thuis ook een ontspannende voet-
massage geven aan het kind. 

De praktijk is gevestigd op To-
renmolenlaan 84 in Lochem en 
aangesloten bij de FAGT, een er-
kende beroepsvereniging. De be-
handelingen zijn zeker geen ver-
vanging van reguliere medische 
zorg, maar kunnen waardevol 
zijn bij veel aandoeningen. Bij de 
meeste zorgverzekeraars zitten 
ze in het aanvullend pakket. Voor 
meer informatie of een afspraak 
is Anneke te bereiken per e-mail 
via praktijkannekestuij@gmail.
com, via haar website www.
praktijkannekestuij.nl of telefo-
nisch op 06-40153078. Ook ben 
je welkom voor een vrijblijvend 
adviesgesprek. 

“Mocht je twijfelen of wil je 
gewoon even overleggen: bel, 
mail of app gerust, dan kijken 
we wat er voor mogelijkheden 

voor je zijn.”

Neuroreflexologie. Wat is het, wat doet het?

Exel- Zondag 11 december is er 
in Exel een kerstmarkt in het 
Aziatisch restaurant Lu Lin met 
diverse stands met hoofdzakelijk 
zelfgemaakte producten waaron-
der allerlei lekkernijen, streek-
producten en drankjes. De markt 
start om 11.00 uur en sluit om 
16.00 uur. De toegang is gratis.

Gelijktijdig met de kerstmarkt is 
er de winterwandeltocht met wan-
delingen van 5 en 10 kilometer 
in en rondom Exel met midwin-
terhoornblazers. De start en de 
finish is op de kerstmarkt tussen 
10.00 en 13.00 uur. Het startgeld 
bedraagt 2 euro. Opgave vooraf is 
niet nodig.

Kerstmarkt en Winterwandeltocht Exel

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

Lochem- Tijdens de Goede 
Doelen markt op vrijdag 9 en 
zaterdag 10 december in de Gu-
dulakerk met rond de 20 stijlvol 
versierde kraampjes informe-
ren vrijwilligers de bezoekers 
over de goede doelen die zij ver-
tegenwoordigen. 
In de kraampjes zijn originele en 
vooral veel kerstspulletjes te koop 
voor het goede doel en dat alle-
maal in een gezellige kerstsfeer. 
Ook aan de kinderen is gedacht 
met een speurtocht langs enkele 
goede doelen, waarbij leuke prijs-
jes zijn te verdienen. 
Ooit begon het evenement als een 
kleinschalige alternatieve kerst-
markt: ‘De ander(e) kerstmarkt’. 
Niet als een concurrent van “ech-
te” kerstmarkten, maar wel om 
ook andere kanten in de kersttijd 
te belichten: charitatieve-non pro-
fit organisaties konden en kunnen 
er terecht. Aanwezig zijn onder 
andere: Stichting Campvuur en 
Unicef met SOS-kinderdorpen en 
Kinderen in de Knel. Projecten 
in India, Syrië en Benin. Ook de 

welfare van het Rode Kruis, Am-
nesty International, het Alzhei-
mer Trefpunt, de Wereldwinkel, 
Stichting 5 speciale minuten, IVN 
(natuureducatie), de Zonnebloem 
en het Oude Kinderboek zijn aan-
wezig. Verder PAX-vredeswerk-
groep Lochem, Construcasa en 
InnerWheel (gelieerd aan service-
clubs) die zich inzet voor goede 
doelen in de regio. 
De bezoekers kunnen onder het 
genot van een warme drank of 
een kop soep genieten van mooie 
optredens van diverse koren, dans-
studio’s en individuele musici. Het 
programmaoverzicht en nadere 
info is te vinden op de website: 
www.goededoelenmarkt-lochem.nl
De toegang is gratis en de ope-
ningstijden zijn vrijdag van 16.00  
tot 20.30 uur (opening om 16.00 
uur) en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. Voor dit evenement 
helpen veel vrijwilligers mee om 
de markt mogelijk te maken. Door 
de aankleding is het er warm, 
knus en gezellig ondanks de hoge 
energieprijzen.

Veel te beleven op Goede Doelen markt Gudulakerk

Lochem- Zondag 4 december 
brengt kapel Vinočanka Tsje-
chische klanken in zijn najaars-
concert in zaal Bousema. Het 
inmiddels aan Vinočanka ver-
bonden zangtrio Rita, Durk en 
Annelies uit Hurdegaryp zorgen 

voor de vocale invulling. 
Het publiek wordt verrast met 
vele nieuwe werken. Het concert 
begint om 14.00 uur, de zaal is 
open om 13.30 uur en de entree 
inclusief een kopje koffie of thee 
is 10 euro. Vooraf reserveren is 
niet nodig. 

Concert Vinočanka met vocale versterking
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Wil je verhuizen en weet 
je niet waar 
te beginnen? 
Maak een 
afspraak!

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

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

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

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

INLOOP DINSDAG 

 

De Hoge Weide
Zwiepseweg 107 | 7241 GR Lochem

Vrijwilligers gevraagd voor ’t Talma in Laren.

Voor ‘t Talma in Laren zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om koffie te schenken in de avond, van 18.30 tot ongeveer 
20.00 uur.
Ook zijn we op zoek naar een rummicub maatje voor een mevrouw 
met dementie.
Wij horen graag van u.

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

Op zaterdag 10 december organiseren wij op De Hoge Weide een 
gezellige kerstmarkt. U bent van harte welkom van 14.00 tot 16.30 
uur, in het Grand Café van De Hoge Weide.
Met o.a gezellige kraampjes; een levende kerststal, gluhwein een 
kerstdorp enz. enz. Kortom genoeg om even langs te komen.

Zet deze datum alvast in uw agenda.
Hopelijk zien we u dan! 

Met vriendelijke groet, Gerrianne Schilderink en Carla de la Haye
Coördinatoren Welzijn
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December
Zo. 04  Stevo – Witkampers, 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

Identificatie Larens 
echtpaar uit 1870  
gevraagd 
 
Laren- Op zijn zoektocht naar 
historie in Laren vindt Tonny 
Roeterdink onder andere een 
foto van een man en vrouw in 
Gelderse streekdracht uit La-
ren (Gld.), circa 1870. 
De vrouw draagt een japon of 
jak en rok met daarvoor een 
schort. Op haar hoofd draagt ze 
een knipmuts en om haar hals 
een kralensnoer met vierkante 
sluiting en een ‘knupdoekje’. 
De man draagt onder zijn jas 
een hoogsluitend vest en heeft 
zijn pet in zijn handen. Wie 
meer over dit echtpaar weet kan 

contact opnemen met Tonny via  
roeterdink@writeme.com of 
0573-256731.

Foto: Collectie Streekdrach-
ten in Nederland, Nederlands 

Openluchtmuseum.  
(fotograaf onbekend)

Lochem- Richard Dijkerman 
heeft in september afscheid ge-
nomen van zijn vorige baan en 
is gestart met het nieuwe be-
drijf RDI Waterontharder. Een 
bedrijf waar zeker toekomst 
in zit, want niet veel woningen 
beschikken over een wateront-
harder, terwijl volgens Richard 
de voordelen voor de hand lig-
gen. Dat is te begrijpen wanneer 
je weet dat de waterontharder 
voor 100 procent de kalk uit het 
water filtert. 
Richard somt een aantal voordelen 
daarvan op. Zo is er geen kalk- 
aanslag meer in de huishoudelij-
ke apparaten die daardoor langer 
meegaan. De tegels en kranen in 
badkamers blijven kalkvrij, en er 
kan ook tot 50 procent bespaard 
worden aan schoonmaak- en was-
middelen. En wat ook belangrijk 
is: er valt minder te poetsen. Kort 
gezegd, de kalkaanslag in het al-
gemeen is gewoon verleden tijd. 
Daarbij is kalkvrij water ook nog 
eens beter voor de huid. Zeker 
mensen die gevoelig zijn voor 
huidziekten zoals eczeem of psori-
asis hebben er baat bij. Dat scheelt 
weer een slok op een borrel aan 
huidverzorgingsmiddelen. Het 
zijn dan ook vooral de woningen 
die een nieuwe badkamer aanleg-
gen waar de waterontharder een 
welkom aanvullend apparaat is. 
RDI-Waterontharder.nl levert 
en plaatst de ontharder zelf. Het 

merk dat Richard Dijkerman voor 
zijn bedrijf gebruikt is de Aqmos 
waterontharder. De Aqmos water-
ontharders zijn volautomatisch en 
zeer gebruiksvriendelijk.
Ook voor toepassingen op zakelijk 
gebied kun je terecht bij RDI-Wa-
terontharder, denk hierbij aan: 
horeca, sportcentra, industrie of 
veehouderij.

Huishoudens die er over denken 
ook een waterontharder aan te 
schaffen, kunnen na hun eerste 
contact al binnen drie weken over 
zacht water beschikken. RDI-Wa-
terontharder komt eerst bij de klant 
thuis de situatie opnemen voor de 
juiste plek van de ontharder die 
dan vervolgens binnen korte tijd 
wordt geïnstalleerd. 

Richard Dijkerman start nieuw bedrijf  
RDI-Waterontharder.nl

Een demonstratie van Richard Dijkerman voor het plaatsen van een 
waterontharder. (foto: Johnny Ligtenberg)

Laren- Voor het vierde ach-
tereenvolgende jaar heeft 
HandicapNL afdeling Laren 
een waardecheque overhan-
digd aan ReubeZorg. Het 
is Ina Nijhof-Langenkamp, 
mede verantwoordelijk voor 
de coördinatie van de collec-
te HandicapNL in Laren, die 
dinsdagmiddag 15 november 
de overhandiging ook voor het 
vierde jaar op zich neemt. 
Andreas Ponte mag een cheque 
van 833,87 euro in ontvangst 
nemen. Dat is 5 euro meer 
dan vorig jaar. De cheque van  
HandicapNL is bij ReubeZorg 
zeker op de goede plaats, want 
er zijn genoeg redenen te vinden 
om te besteden. 
Zo is in januari dit jaar een nieuwe 
dagbesteding geopend. Deze dag-
besteding, gebouwd op de plek 
van een oude schuur, heeft dan 

ook de naam De Loods meegekre-
gen en biedt een recreatieplaats 
voor 25 mensen. In de voormalige 
boerderij zelf wordt nu volop ge-

werkt aan de verwezenlijking van 
een logeerhuis voor permanente 
opvang met 24-uurs zorg voor 
jongeren. 

Waardecheque HandicapNL Laren voor ReubeZorg

Voor het nieuwe dagverblijf De Loods overhandigt Ina Nijhof- 
Langenkamp de waardecheque aan Andreas Ponten van ReubeZorg.  

(foto: Johnny Ligtenberg)

Exel- Op zaterdag 12 novem-
ber is er weer Sint Maarten 
gevierd met veel kinderen uit 
Exel en omstreken. Met een 
gezellige groep van 34 kinde-
ren werd ’s middags eerst een 
mooie lampion geknutseld of 
een pompoen uitgehold. 
Na nog een gezamenlijk etentje 
stonden de kinderen te popelen 
om eindelijk langs de deuren te 

gaan. Door de kaarsjes en lampjes 
in de tuinen was duidelijk bij wie 
ze mochten aanbellen. Zodra de 
deur openging begonnen de kin-
deren enthousiast te zingen.
Met een grote buit snoepgoed 
werd de avond afgesloten in de 
speeltuin met warme chocomelk 
bij een vuurtje. Het was zo een 
hele geslaagde middag en avond 
voor iedereen.

Veel kinderen op Sint Maarten in Exel

Opbrengst Wijnfestival 
voor geluidsinstallatie 
Gudulakerk
 
Lochem- Het Wijnfestival 2022 
zaterdag 15 oktober in de Gu-
dulakerk was met ongeveer 800 
bezoekers een groot succes. 
Deelnemers, sponsoren en Vrien-
den van het Wijnfestival hebben 
een bedrag van meer dan 10.000 
euro bijeengebracht. Martin La-
mers nam het bedrag in ontvangst 
als voorzitter van de plaatselijke 
PC. Dit bedrag wordt besteed aan 

de nieuwe geluidsinstallatie waar-
aan de kerk behoefte heeft. 

 Martin Lamers (voorzitter van 
de PC te Lochem) en Harry 

Mengerink (Wijnfestival Lochem 
met Smaak).

Repair Café in  
Kulturhus Laren 
Laren- Zaterdag 10 december is 
het Repair Café in het Kulturhus 
geopend tussen 9.30 en 12.30 uur. 
Vrijwilligers helpen bij alle moge-
lijke reparaties van 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 re-
paratie. Repareren is belangeloos, 
maar een vrije gift om het voortbe-
staan van het Repair Café te kunnen 
waarborgen, blijft altijd welkom.

Lochem- In de Bibliotheek in 
Lochem start leesmediacoach 
Hanny Polling met ‘Hanny’s 
bizarre boekenclub.’ Een leuke 
gratis maandelijkse activiteit op 
de woensdagmiddag voor kinde-
ren van 9 tot en met 12 jaar. 
Op 14 december kunnen kinderen 
vanaf 15.00 uur meedoen na aan-
melden via de agenda op www.
graafschapbibliotheken.nl.

Bij Hanny’s Bizarre Boekenclub 
staat het plezier in boeken en 
lezen voorop. Daarom bedenkt 
Hanny iedere keer iets nieuws 
wat met boeken te maken heeft. 
In de maand december staat 
Hanny in het ‘boekenrestaurant’ 
en gaat iedereen boeken proe-
ven. 

Hanny’s bizarre boekenclub nieuw in de bieb

Foto: Arjen Dieperink.
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Deventerweg 3 
Laren (Gld.)
Tel. 0573 - 40 12 77
info@dekorteswoonsfeer.nl 
www.dekorteswoonsfeer.nl

jaar

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

December actie:

20% korting op naambordjes en huisnummers



In de Kijker, woensdag 30 november 2022, pagina 8

Lochem- Donderdag 28 oktober 
boden een 20-tal omwonenden 
en andere betrokkenen een 620 
keer ondertekende petitie aan 
aan wethouder Marja Eggink be-
treffende de dagelijkse overlast 
van enorme aantallen auto’s die 
de Ampsenseweg als sluiproute 
gebruiken. Bovendien blijft de 
vraag of aanleg van de nieuwe 
rondweg wel oplossingen biedt. 
Met deze actie staat de onveilig-
heid op de Ampsenseweg weer 
op de kaart. Heel tactisch waren 
locatie en tijd gekozen: aan de 
Ampsenseweg precies tijdens de 
spits. De auto’s stoven voorbij. In 
de ochtend had de politie nog een 
auto geklokt op 94 kilometer per 
uur. Een uur lang spraken bewo-
ners met Marja Eggink, die kern-
wethouder voor Exel is, en met 
een verkeerskundig ambtenaar 
van de gemeente. Tim Sanders 
hield een inleiding waarbij naar 
voren kwam dat er al vele jaren 
telkens weer wordt gewezen op 
de verkeerssituatie. 
De verkeerssituatie op de Amp-
senseweg verslechtert. Het is 
veel drukker geworden en het 
zicht in bochten is slecht. Ook is 
de voorrangssituatie niet voor ie-
dereen duidelijk. Met bijna-bot-
singen tot gevolg. 
Met vrees kijken bewoners voor-

uit naar de plannen van de rond-
weg die in maart 2023 tot uitvoe-
ring komen. Zoals die plannen er 
nu liggen wordt de Ampsenseweg 
via een rotonde aangesloten op de 
rondweg en blijft het vrij simpel 
om voor de sluiproute te kiezen. 
De wethouder zei zelf vooral ook 
zorgen te hebben over de tijd dat 
er gewerkt wordt aan de rond-
weg. Dan wordt de Ampsense-
weg vermoedelijk even heel erg 
druk. “Daar moeten we echt wat 
voor regelen”. De gemeente wil 
met de hoofdaannemer BAM af-
spreken dat de hoofdverbinding 
via de Kwinkweerd maximaal 
vier weekenden mag worden af-
gesloten voor het verkeer. Bewo-
ners vinden dat er ook tijdelijke 
verkeersremmende maatregelen 

moeten komen!
De gemeente vindt het verstandig 
om aanpassingen aan de Ampsen-
seweg zoals verhoogde plateaus bij 
de kruisingen en rode fietsstroken 
voor te bereiden en meteen na ge-
reedkoming van de rondweg te la-
ten uitvoeren, zodat snelle gewen-
ning aan de rondweg optreedt en 
dat de Ampsenseweg als sluitroute 
wordt ‘vergeten’. Hierover volgt 
afstemming met aanwonenden.
Er is direct een vervolgoverleg ge-
pland om af te spreken wat er snel 
kan gebeuren en wat op de lange 
termijn mogelijk is om de pro-
blemen op te lossen. Ideeën zijn 
er wel. Zoals andere afstemming 
van de verkeerslichten Exel-Tol, 
duidelijkere bebordingen en een 
trajectcontrole. 

Handtekeningenactie veiligheid Ampsenseweg

Laren- Vanaf 1 december is 
een melkveehouderij bij Laren 
officieel Burgerboerderij De 
Patrijs. De gebouwen en het 
omliggende landschap veran-
deren de komende jaren stap 
voor stap in een bijzonder ge-
mengd bedrijf. Behalve voor 
een breed palet aan lekker en 
gezond voedsel voor mensen in 
de regio, zorgt De Patrijs ook 
voor de bodem, het landschap 
en meer gemeenschapszin.
Burgerboerderij De Patrijs is een 
bijzonder initiatief van Johannes 
Regelink en Joanne Malotaux. 
Ze wachten niet af, maar willen 
zelf onderdeel zijn van de omslag 
naar een gezond voedselsysteem. 
Na wat omzwervingen viel hun 
oog op een melkveehouderij in 
Laren die ze dus gaan omvor-
men. Onder meer een geslaagde 
crowdfunding dit voorjaar maak-
te dat De Patrijs per 1 december 
ook echt is geland. 

Hersteld landschap
Over een paar weken al gaan vrij-
willigers de eerste heggen plan-

ten. “De komende jaren volgen 
er meer, net als bomen, poelen en 
natuurrijke akkerranden”, vertelt 
Joanne. Verder krijgen de on-
geveer 70 koeien, die De Patrijs 
overneemt, een ander dieet. “Be-
halve gras en kruiden van eigen 
land ook regionale reststromen.” 
Vanaf voorjaar 2023 is ook een 
zuivel- en kaasmakerij in gebruik. 
In onbemande verslokalen in Eef-
de, Vorden, Zutphen, Lochem en 

op de boerderij kunnen klanten 
dan behalve zuivel en kaas van De 
Patrijs, ook onder andere vlees, 
groenten en fruit kopen. Ook gaat 
De Patrijs granen en peulvruchten 
telen, voor dier én mens. “Want 
een deel van onze klanten vraagt 
om alternatieve bronnen van ei-
wit; een vraag die past in de ver-
anderende landbouw. Dit is onze 
manier om daaraan ons steentje 
bij te dragen.”

Burgerboerderij De Patrijs nu écht van start in Laren

Harfsen- Namens de diaconieën 
van de aangesloten Protestantse 
Gemeenten in de Achterhoek 
en Liemers organiseert de IKA 
(Interkerkelijke Vakantieweken 
Achterhoek en Liemers) geheel 
verzorgde vakantieweken. 
In 2023 zijn er drie reizen ge-
pland: naar Doorn, Ermelo en 
Lunteren. De vakantieweken zijn 
bedoeld voor iedereen die graag 
met een groep op vakantie gaat of 
niet meer in de gelegenheid is zelf 

een vakantie te regelen. 
De hele week is er een gevarieerd 
activiteitenprogramma. Deelname 
is vanzelfsprekend vrijblijvend. 
De IKA-vakantieweken staan be-
kend om de gezellige sfeer en de 
aandacht die er voor de deelnemers 
is. Het wordt vooral als prettig er-
varen om met mensen uit de streek 
onder elkaar te zijn. De groeps-
grootte varieert van maximaal 28 
tot maximaal 44 gasten per week.
Vrijwilligers die de vakantiewe-

ken begeleiden bestaan onder 
andere uit gediplomeerd verzor-
genden voor eventueel benodig-
de zorg of begeleiding. Ook gaat 
er een pastoraal medewerker of 
voorganger mee. 
Voor meer informatie of aanmel-
den via de vrijwilligers van het 
Praktisch diaconaat van Harf-
sen: Diana Kroeze tel. 0575 
494116, Marinus Regelink tel. 06 
14324735 of via Actiekerkharf-
sen@gmail.com. Ook mensen die 
geen lid zijn van de aangesloten 
kerken zijn van harte welkom.

IKA-vakantieweken 2023

Joppe- Rohan (15) en Jente (13), 
twee broers uit Joppe en allebei 
lid van de Gorsselse Scouting 
IJsselgroep, gaan in de zomerva-
kantie van 2023 naar Zuid-Ko-
rea. Ze nemen deel aan de World 
Jamboree, een scoutingkamp 
waar rond de 40.000 scouts in de 
leeftijd van 14 tot 17 jaar uit de 
hele wereld aan meedoen.
De jongens gaan zonder hun ou-
ders die wel de helft van de kos-
ten mogen betalen en de andere 
helft wordt door de broers zelf 
opgebracht. Met hulp van hun 
opa zijn ze een aktie gestart met 
de verkoop van mooie sierkaarsen 

van bijenwas. Deze zijn te bestel-
len via de website van de scou-
ting. Rohan en Jente houden een 
instagram en facebookpagina bij, 
zodat te volgen is wat het allemaal 
inhoudt.

Pubers uit Joppe naar  
World Jamboree in Zuid-Korea

Lochem- Donderdag 8 decem-
ber houdt Noord-Korea-kenner 
drs. Marc Roth een lezing over 
dit land dat het meest gesloten 
land ter wereld is. 
Marc Roth verrijkt de lezing 
met afbeeldingen, clips en ander 
beeldmateriaal dat nog maar wei-
nig mensen hebben gezien en ook 
met zijn eigen ervaringen als be-
zoeker van Noord-Korea.
Het AKKU-Eetcafé wordt gehou-

den op donderdag 8 december in 
de Stadslounge van de Schouw-
burg Lochem. Vanaf 10.15 uur 
staat de koffie en thee klaar, om 
11.00 uur begint het programma, 
om 12.30 uur is de lunch in res-
taurant ‘Mondani’. De entree voor 
de lezing inclusief warme lunch 
en een drankje bedraagt 15 euro. 
Entree voor het alleen bijwonen 
van de lezing 7 euro. Info: www.
akku-lochem.nl

Gorssel- In de novembereditie 
van kwartaalblad ‘Ons Mar-
kenboek’ van de Historische 
Vereniging De Elf Marken kan 
men veel zeer interessante ver-
halen lezen. 
Hierin onder andere een verslag 
van de succesvolle historische 
wandeling op 28 augustus rond 
Harfsen’. Verder een uitgebreid ar-
tikel van Gerrit Groot Wassink over 
een onderduikersreünie in Harfsen 

in 1946 met als hoogtepunt de gro-
te bijeenkomst op de Braakhekke 
Bulten in Harfsen, waar ruim 1000 
mensen aanwezig waren. 
Leden van De Elf Marken hebben 
het boekje thuisbezorgd gekregen. 
Voor andere belangstellenden is 
het boekje voor 5 euro te koop bij 
Boekhandel Bechtle in Gorssel, 
Supermarkt De Spar in Harfsen, 
Bloem en Meer in Eefde en het 
Tramstation in Gorssel.

Harfsen- Belangstellenden om 
gezellig samen te eten zijn wel-
kom in De Veldhoek op maan-
dag-, woensdag- en vrijdagmid-
dag om 12.00 uur bij de Open 
Tafel. Deelnamekosten voor de 

driegangen maaltijd zijn 10 euro.
Van te voren aanmelden is no-
dig bij: Hellen Strik, welzijns- 
coördinator Harfsen-Kring van  
Dorth, 06-42050353 of mail naar:  
hellen@welzijn-harfsen.nl.

Lochem- In de week van 27 
november tot en met 3 decem-
ber gaan de collectanten van 
het Leger des Heils de straat 
weer op voor de landelijke col-
lecte voor hulp aan kwetsbare 
mensen. 

De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor het buurtwerk van 
de organisatie. Verspreid over 
Nederland heeft het Leger rond 
de 130 buurthuiskamers, bedoeld 
voor de directe omgeving en toe-
gankelijk voor iedereen.

Eefde- Het volgende koffieconcert 
in de serie 2022-2023 in de kerk in 
Eefde wordt 11 december gegeven 
door het vocaal ensemble Maat 5. 
De vijf maatjes zijn Bianca Pro-
cee, Anna Maria Roos, Annegaai-
ke Leopold, Floris Ruiterkamp en 
Henk van Zeijts. Het gezelschap 
zingt een afwisselend a capella 
programma met zowel lichte als 
klassieke muziek. Zo kunnen con-
certgangers luisteren naar muziek 

variërend van Chorley en Elgar tot 
The Beatles, Billy Joël en Prince. 
Er is koffie om 11.15 uur, waarna 
het concert om 11.30 uur begint. 
Zoals gebruikelijk is de toegang 
vrij en wordt gecollecteerd bij de 
uitgang om de kosten te dekken. 

Lezing over Noord-Korea in AKKU Eetcafé

Leger des Heils collecteert voor kwetsbaren

Open tafel Ontmoetingsplek De Veldhoek

Novembereditie ‘Ons Markenboek’

Koffieconcert in kerk
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U kunt bij ons terecht voor 
heerlijke kerstpakketten!

Wij maken streekproductenpakketten 
voor elk budget. 

Verschillende producten in een mandje 
of bijvoorbeeld in een houten kistje 
met de mogelijkheid uw eigen logo, 

foto of tekst op te laten printen.

Laat uw pakket samenstellen of doe dit 
zelf met lievelingsproducten uit ons 

uitgebreide aanbod van streekproducten. 

Vraag naar de mogelijkheden!

Boerderijwinkel Woestenenk - Marsmansteeg 2 - 0573-401318

Wandelen door de Wintertuin

Vanaf vrijdag 2 december kunt 
u genieten van een prachtige 
wintertuin in de binnenruimte.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, 

zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur en 
zondag 4 en 11 december van 11.00 tot 

16.00 uur.

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

Grootste Inzet Award 
voor Meester  
G. Propschool 

Lochem- Donderdag 3 novem-
ber waren 300 leerlingen van 
groep 8 bij het Staring College 
voor de kick-off van de Tech-
niekdag in Lochem. 
De Techniekdag is een initiatief 
van de Industriële Kring Lochem 
en werd voor de 7e keer georgani-
seerd. Groep 8 leerlingen van 13 
scholen in de gemeente bezochten 
de 13 deelnemende technische be-
drijven. Dit jaar vond de kick-off 
voor het eerst plaats op het Staring 
College in Lochem. Wethouder 
Eric-Jan de Haan reikte de Groot-
ste Inzet Award uit aan de Meester 
G. Propschool. 

“De Techniekdag is elk jaar weer 
een groot feest, voor de leerlingen 

maar ook voor de bedrijven”, al-
dus Nico Groen, voorzitter IKL. 

Foto door: TETSKE succesvol in beeld.

Harfsen-Zondagmiddag 4 decem-
ber organiseert Welzijn Harfsen 
van 14.30 tot 16.30 uur de maan-
delijkse zondagbijeenkomst van 
‘Gewoon Gezellig’ voor alleen-
staanden in Harfsen en omgeving. 
Ditmaal is de bijeenkomst in 
Dorpshuus Hoeflo voor een spelle-

tje spelen of voor een praatje. Deel-
namekosten voor 3 drankjes en nog 
wat er bij is 5 euro. Aanmelden is 
niet nodig. Voor vervoersproble-
men of vragen bij met Hellen Strik, 
welzijnscoördinator Harfsen-Kring 
van Dorth, 06-42050353 of mail 
hellen@welzijn-harfsen.nl. 

‘Gewoon Gezellig’ in Hoeflo

Computerhulp in  
De Veldhoek
Harfsen- Elke dinsdagochtend 
zit computerdeskundige Wojtek  
tussen 9.30 en 11.30 uur in De 
Veldhoek om jong en oud te 
helpen bij omgaan met mobiele 
telefoon, tablet, laptop of com-
puter. 

Aanmelden is niet nodig, maar 
wie toch even moet wachten krijgt 
van De Veldhoek een kopje koffie 
of thee. De computerhulp is ook 
gratis.
Voor vragen over digitaal vaar-
dig worden bij welzijnscoör-
dinator Hellen Strik: hellen@
harfsen-welzijn.nl of bel haar:  
06-42050353.

 

Het is weer tijd voor de najaarsbeurt! 
Ook komen wij graag bij u langs voor al uw zaag- en snoeiwerkzaamheden.

Ook voor boomverzorging en bladruimen.

Exelse Tol   -   0573-259704
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Lochem- De naam Annie’s 
Borrelpaleis voor een cate-
ringbedrijf klinkt bijzonder 
uitnodigend. Dit bedrijf, door 
Anniek Welmer uit Lochem in 
april dit jaar gestart, heeft zijn 
draai al behoorlijk gevonden. 
Maar Annie’s Borrelpaleis en niet 
Annieks Borrelpaleis? Dat is snel 
uitgelegd. Anniek: “Vrienden en 
bekenden hebben me altijd Annie 
genoemd en dat vind ik nu voor 
mezelf veel vertrouwder en ge-
zelliger klinken”. Dat is duidelijk 
en begrijpelijk. Onder een naam, 
waarin je jezelf prettig en op je 
gemak voelt maakt creatief zijn 
makkelijker en plezieriger. 
Plezier in haar werk heeft Anniek 
zeker en aan creativiteit ontbreekt 
het haar zeker niet. Het opmaken 
van een borrelplank of borreltafel 
inspireert haar tot de meest sma-
kelijk ogende en uitnodigende 
borrelplanken. Anniek: ”Het zijn 
eigenlijk net kunstwerken”. Ja, 
waarom ook niet? Bloemschikken 
is een kunst en waarom borrel-
planken maken dan niet. Bij bloe-
men hoop je natuurlijk dat ze een 
paar weken blijven staan en dat is 
duidelijk bij borrelhapjes niet het 
geval. Al is het haast zonde om 
wat creatie betreft het plateau te 
verstoren. Niet dat direct aanval-
len altijd nodig is, want de hapjes 
worden aangeleverd op borrel-
planken die in de koelkast passen.
Annie’s Borrelpaleis verzorgt de 
catering voor veel gelegenheden 
zoals verjaardagen en events. 
Vooral bij feestjes en partijen 
geniet Anniek er van hoe enthou-
siast de borrelplanken worden 
ontvangen. Niet alleen de gasten, 
maar ook zijzelf wordt daar hele-
maal blij van. 
Annie’s Borrelpaleis is gevestigd 
in Villa Stijgoord in Lochem. Vil-
la Stijgoord is een clubhuis voor 
ondernemers en organisaties, waar 
(jonge) ondernemers elkaar ont-
moeten en hun voelhorens kunnen 
uitsteken voor nieuwe ideeën of 
vestigingsplannen. Annie’s Bor-
relpaleis hoopt er aan bij te dragen 

dat vooral jonge ondernemers hun 
stek in de Achterhoek zullen vin-
den. “Daar zijn hier toch voldoen-
de mogelijkheden voor”, vindt ze. 
Anniek is in Villa Stijgoord terecht 
gekomen na afronding dit voorjaar 
van haar studierichting Food Inno-
vation aan de HAS in Den Bosch. 
Deze opleiding sluit uitstekend 
aan bij de cateraar die op Villa 
Stijgoord nog werd gezocht. De 
veronderstelling dat ze daar met 
haar Annie’s Borrelpaleis op de 
goede plek zou zijn, blijkt nu juist. 
Ze verzorgt er de vele diversiteiten 
aan vooral zakelijke activiteiten 
die daar voorbij komen. Borre-
luurtjes of zakenlunches. 
Volgende maand kunnen klanten 
bij Annie’s Borrelpaleis terecht 
voor kerst- en eindejaarsarran-
gementen. Heel interessant om 

met collega’s of familie sfeervol 
het jaar af te sluiten. Op haar site 
staat heel helder samengevat: 
Een feestje van kwaliteitsproduc-
ten op tafel! De drijfveer van An-
niek is het blij maken van mensen 
met eten en drinken. Met Annie’s 
Borrelpaleis wil ze bijdragen 
aan onbekommerde te genieten 
momenten. Met de sprankelende 
producten wil ze zorgen voor een 
glimlach op de gezichten van ve-
len. “Mensen samenbrengen en 
blij maken met eten en drinken 
vinden wij het mooiste wat er is. 
Samen genieten van alle lekker-
nijen, ervoor zijn dat jij een zor-
geloze gelegenheid hebt”.

Instagram: @anniesborrelpaleis 
anniesborrelpaleis.nl 
anniesborrelpaleis@gmail.com

Smakelijke zorgeloze momenten van  
Annie’s Borrelpaleis

Gorssel- Zaterdag 17 decem-
ber houdt de Protestantse kerk 
Gorssel/Epse van 10.00 tot 
13.00 uur haar jaarlijkse win-
termarkt in de kerk in Gorssel. 

De wintermarkt is gezellig met 
muziek, oliebollen en knieper-
tjes. Verder zijn er natuurlijk 
kerstversieringen en kerstbloem-
stukken te koop. Op de winter-
markt zijn ook nog veel goed 
bruikbare spullen te koop. 
Voor een ieder is er voor weinig 
geld wel iets te vinden. De op-
brengst van de wintermarkt is 
bestemd voor het onderhoud van 
het kerkgebouw en het monu-
mentale orgel.

Brook Duo met de 
Tweeduusterschavuit 
in Ons Gebouw

Harfsen- Het Markelose Brook 
Duo komt zaterdagavond 17 
december met de voorstelling 
De Tweeduusterschavuit in 
Ons Gebouw. De avond begint 
om 20.00 uur. 
Voorverkoop van toegangskaar-
ten is in Ons Gebouw op vrijdag-
avond 2 december van 19.00 tot 
20.00 uur, zondag 4 december van 
11.15 tot 11.45 uur en zondag 11 
december van 11.30 tot 12.00 uur. 
Kaartjes kosten 10 euro inclusief 

een kopje koffie voorafgaand aan 
de voorstelling. In deze bijzonde-
re vertelling zijn bekende kerstlie-
deren verwerkt. 

Harfsen- Vrijdagavond 30 de-
cember wordt in Ons Gebouw 
een TOP2000 dienst Harf-
sen-Laren gehouden. Dit m.m.v. 
Final Squad, Lynn Brummel-
man en Linde Ammerlaan. 

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

Zutphen/Eefde- Zaterdag 3 de-
cember geeft muziekvereniging 
Concordia Eefde een concert in 
de Buitensociëteit van de Han-
zehof in Zutphen. 
Het orkest speelt deze avond be-
kende en minder bekende num-
mers van Toon Hermans tot Wim 
Sonneveld en van Frans Halsema 
tot Annie M.G. Schmidt, waarbij 
het publiek wordt uitgenodigd 
volop mee te zingen.

Voor de pauze zal het orkest een 
aantal werken spelen van oude en 
bekende componisten. Ook zal 
pianoduo Blaak een optreden ver-
zorgen met het quatre-mains spel. 
Na de pauze volgt het program-
ma Hollandse Meesters In Con-
cert. Het concert begint om 20.00 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.concordiaeefde.nl of bij Het 
Hart, COOP en De Blaakhof in 
Eefde. 

Lochem- De afdeling Oost-Gel-
derland van Alzheimer Neder-
land organiseert vrijdag 9 de-
cember van 10.30 tot 12.00 uur 
een ochtend in het Stadshuus 
met als thema: “Gezellig samen-
zijn in aanloop naar Kerst”.
Deze laatste bijeenkomst van 
het Alzheimer Trefpunt Lochem 

van dit jaar staat in het teken van 
Kerst, hoe beleven we dat, is het 
een gezellige tijd, zijn er mooie 
tradities, hoe ging dat vroeger 
thuis of op school of op het werk, 
zijn er mooie foto’s? Bij de koffie 
en thee is er natuurlijk een kerst-
kransje. Aanmelden vooraf is niet 
nodig! 

Larense muzikale 
verenigingen  
verzorgen kerstconcert
 
Laren- Zondagavond 18 de-
cember verzorgen Larense 
muzikale verenigingen een 
kerstconcert in de kerkzaal 
van het Kulturhus. La Poko, 
Deo Gratias en de LAV zijn 
dit keer de organisatoren.
Er is een verrassend programma 
opgesteld van mooie te spelen 
en te zingen liederen, maar er is 
ook ruimte voor samenzang. 
De voorverkoop voor toegangs-
kaarten begint donderdag 1 de-
cember bij Plus Beuzel en het 
Kulturhus of de 18e aan de zaal 
als er nog kaarten beschikbaar 
zijn. De entree bedraagt 5 euro 
en men krijgt voorafgaand aan 
het concert een kopje koffie of 
thee. Aanvang concert 20.00 uur. 
De zaal is om 19.30 uur open. 

Lochem- De traditie om in de ad-
ventstijd in de Gudulakerk een 
Festival of Lessons and Carols 
te houden, wordt dit jaar op de 
avond van de derde adventszon-
dag 11 december weer opgepakt 
met een geheel Engelstalig Festi-
val of nine lessons and carols. 
Deze avond is in samenwerking 
met de Anglican Church Twente, 
van het kerkje bij huize Weldam in 
Diepenheim met een serie van ne-

gen lezingen en sfeervolle christ-
mascarols, om mee te zingen en 
om naar te luisteren. Voorganger is 
Rev. Drs. Alja Tollefsen, de lecto-
ren komen uit de Anglican Church 
Twente. Capella Gudula onder lei-
ding van Els Dijkerman werkt als 
koor mee en organist Wilbert Be-
rendsen zal de carols begeleiden. 
Het geheel duurt een klein uur. 
Aanvang 19.00 uur. Vrije gift bij 
de uitgang is mogelijk. 

Festival of Lessons and Carols Gudulakerk

Nostalgische meezingavond met Concordia Eefde

Kerst bij Alzheimer Trefpunt Lochem

TOP2000 dienst in Ons Gebouw

Wintermarkt kerk ten bate van kerkorgel Gorssel

De meest verrukkelijke borrelplanken van Annie’s Borrelpaleis. 
(foto: PR)
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Klein Dochteren- Bij Kloot-
schietersvereniging Klein 
Dochteren vindt op zaterdag 
3 december het 4e Sinterklaas 
klootschiettoernooi plaats. 
De deelname staat open voor ie-
dereen, zowel voor klootschie-
tersverenigingen, bedrijven, 
buurtschappen, families, vrien-
dengroepen als scholen.
Inschrijven kan met een team van 
3, 4 of 5 personen tot zaterdag 3 
december 13.00 uur bij clubhuis 
Bethel, Kijksteeg 8 in Lochem 
of via email: secretariaatkvklein 
dochteren@gmail.com of bij 
de wedstrijdleiding: tel.nr. 06-
51453219. Het inschrijfgeld be-
draagt 10 euro per team. De wed-
strijden starten om 13.30 uur.

Bowls voor alle  
leeftijden in Braninkhal
Laren- Bowls wordt zowel bin-
nen als buiten gespeeld en inwo-
ners van Laren kunnen voor het 
binnenspel elke woensdagmid-
dag vanaf 15.00 uur terecht in 
de Braninkhal. 

De bowls afdeling van ’t Over-
schotje uit Lochem speelt dan na-
melijk in de Braninkhal. Zomers 
speelt deze club op de velden 
van ’t Overschotje in Lochem. 
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met: Jan Lenselink, tel. 
0573-452827; e-mail: j.lenselin6 
@upcmail.nl

Almen- De tenues van de se-
niorenelftallen van SV Almen 
waren eigenlijk vorig seizoen al 
aan vervanging toe. De vereni-
ging was zo tactvol om de spon-
soren in economisch lastigere 
tijden niet te belasten met extra 
uitgaven. 
Dit seizoen is wel nieuwe kleding 
besteld en dit is financieel mogelijk 
gemaakt door het Ehzerwold, Houx 
en Geers. Landgoed Ehzerwold 
heeft het eerste elftal wederom 
tenues, trainingspakken en voet-
baltassen gesponsord. Houx Sport 
uit Zutphen prijkt de komende drie 
jaar met hun logo op de shirts van 
het tweede elftal en Bouwbedrijf 
Geers heeft de kleding voor de 35+ 
teams mogelijk gemaakt. 

Sponsoren zetten seniorenteams 
SV Almen in nieuw tenue

Shirtoverhandiging door Richard Ottenschot (Ehzerwold), Ruud Houx 
en Ralph Geers aan spelers van het eerste, tweede en 35+ teams. 

Almen- Hoewel een koude win-
ter natuurlijk niet bevorder-
lijk is voor ieders gasrekening 
is de voorverkoop van ijsbaan 
De Vetweide van de abonne-
menten toch begonnen en is 
nog tot en met 11 december. 
De abonnementen zijn ook te 
koop op de kerstmarkt van 11 
december in Almen van 14.00 
tot 17.00 uur. De ijsbaan is af-
gelopen zaterdag onder water 
gezet, zodat een vroege vorst-
periode de vereniging niet kan 
overvallen. 
De prijzen van de voorverkoop 
zijn: jeugd 4 t/m 12 jaar 4 euro; 
jeugd vanaf 13 jaar en volwasse-
nen 8 euro. Na de voorverkoop 
zijn de prijzen resp. 8 euro en 

15 euro voor een abonnement. 
Ook zonder abonnement kun-
nen schaatsliefhebbers het ijs op. 
Prijzen voor de dagkaarten zijn: 
13 jaar en ouder 3 euro, kinderen 
4 t/m 12 jaar 2 euro en kinderen 
jonger 4 jaar gratis.
Het inschrijfformulier is samen 
in een envelop met het ver-
schuldigde bedrag in te leveren 
bij Wendy Ruiterkamp, Whe-
merweg 6. Het abonnement ligt 
dan klaar bij de ijsbaan wanneer 
deze open gaat. Niet-schaat-
sers kunnen de ijsbaan steu-
nen door donateur te worden. 
Het donateurformulier is in te 
vullen tijdens de kerstmarkt 
of aan te vragen via de mail:  
ijsbaandevetweide@gmail.com

Abonnementenverkoop ijsbaan De Vetweide

Kaartmarathon L.E.O. 
 
Lochem- Zaterdag 29 december 
organiseert de Lochemse Eve-
nementen Organisatie van Ne-
derland en Oranje (de L.E.O.) 
voor de 25e keer een kaartma-
rathon bij Zalencentrum Bouse-
ma met de spelsoorten: jokeren, 
klaverjassen en bij voldoende 
deelname ook kruisjassen.
Bij de inschrijfkosten van 22 euro 
zijn naast aantrekkelijke prijzen, 
koffie, thee en een stamppotbuf-
fet inbegrepen. Dieetwensen wel 

graag bij aanmelding doorgeven. 
Informatie en opgave is mogelijk 
bij: L. Groenouwe, Enkweg 13, 
7242 KA Lochem: e-mail info@ 
leolochem.nl, tel. 06-49803208 en J. 
Verbeeten, Noorderbleek 71, 7241 
BS Lochem, tel. 0573-251592. De 
inschrijving en de betaling ervoor 
dient uiterlijk 19 december binnen 
te zijn op de bankrekening van de 
L.E.O. of contant op Noorderbleek 
71 te Lochem. De kaartmarathon 
duurt van 9.00 tot ongeveer 18.00 
uur. De deelnemers dienen om 
8.45 uur aanwezig te zijn. 

Lochem- Leden van de red-
dingsbrigade van zwemvereni-
ging de Berkelduikers hebben 
29 oktober afgezwommen voor 
hun diploma waarbij iedereen 
is geslaagd.
De brigade traint elke maandag 

om 18.00 uur (t/m 14 jaar) en 
woensdag om 18.45 uur (vanaf 15 
jaar). 
Voor meer informatie zie: www.
berkelduikers.nl. Op deze site is 
ook aanmelden mogelijk om 3 
keer gratis mee te trainen.

Diploma leden reddingsbrigade Lochem

De jongste redders met hun diploma.

Sinterklaas  
klootschiettoernooi

Laren- Op een enkele verdwaal-
de damsteen na is het jaarlijkse 
door Denk En Zet georgani-
seerde schooldamtoernooi bij 
’t Langenbaergh op woensdag-
middag 16 en 23 november per-
fect verlopen. 
Na twee jaar damloosheid hadden 
de kinderen er echt zin in. De eer-
ste woensdag bij de welpen, kin-
deren uit groep 6 en lager, waren 
16 teams van 4 kinderen aange-

meld. Deze kinderen hebben dus 
nog niet eerder een dergelijk toer-
nooi meegemaakt en vonden het 
allemaal zeer spannend. 
Het werd uiteindelijk een “Larense” 
finale, waarin het team van de Bra-
nink met 6-2 won van de Pr. Willem 
Alexander en zij zijn dus de school-
damkampioen van de gemeente Lo-
chem 2022. Het team bestond uit 
Vigo, Stef, Willem, Thijmen en Cat-
lijn. Voor Anna van de Barchschole 

was er een medaille voor de beste 
persoonlijke resultaten. 
Ook bij de pupillen op woensdag 
23 november (groep 7/8) hadden 
zich 16 teams aangemeld. Het 
was opnieuw een mooie gezelli-
ge, maar zeker ook een spannende 
dammiddag. 
De finalewedstrijd ging tussen 
de Barchschole en de Branink-1. 
Met Hebe Basten die alle wed-
strijden won in de ploeg, won de  
Barchschole met 5-3 en werd dus 
de nieuwe kampioen schooldam-
men van de gemeente Lochem. 
Het zilver was voor de Branink-1 
met Daniel Hoentjen met 10 uit 5. 
De drie hoogst geplaatste teams en 
mogelijk ook nummer 4 zijn ge-
plaatst voor de halve finale voor het 
Gelders damkampioenschap. Zij 
kunnen oefenen op de clubavond, 
elke dinsdag van 18.45 tot 19.45 
uur in ‘t Langenbaergh om zich 
voor te bereiden op dit vervolg.
Voor elke deelnemer was er een 
vaantje als herinnering aan dit 
damtoernooi en een medaille voor 
diegenen met de beste persoonlij-
ke resultaten.

DEZ organiseert perfect Schooldamtoernooi Lochem

Spannende stilte voor de volgende wedstrijd. (foto: Johnny Ligtenberg)

Kerstkaartavond L.E.O. 
 
Lochem- De Lochemse Evene-
menten Organisatie van Neder-
land en Oranje (de L.E.O.) heeft 
op maandag 19 december een 
Kerstkaartavond gepland bij 
Zalencentrum Bousema.
Een aantal deelnemers gaat aan 

het eind van de avond met een 
prijsje naar huis. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur en het kaarten 
begint om 19.30 uur. De spel-
soorten zijn jokeren en klaver-
jassen. De inschrijfkosten voor 
deze kaartavond zijn: L.E.O.-le-
den 2,50 euro en niet-leden 3,50 
euro.

Atb-avondtocht  
groot succes
Laren- De atb-avondtocht van 
Toeristenbelang Laren was een 
groot succes, bijna 500 deelne-
mers fietsten door het buitenge-
bied en dorp Laren. 
In de route was op meerdere plek-
ken een parcours uitgezet, door o.a. 
de kerk, manege, aantal werkplaat-
sen, over erven, door een stal. Dank 
aan ieder die dit mogelijk maakte.

Tafeltennisrobot  
voor LTTC 
Lochem- Afgelopen zaterdag-
avond werd op de Algemene le-
denvergadering van de Club van 
100, bekend gemaakt dat er 1250 
euro is gereserveerd voor de aan-
schaf van een tafeltennisrobot 
voor de LTTC. 
Na afloop van deze vergadering 
konden de aanwezigen genieten 
van de Country muziek van Leon 
van der Meer. Het bestuur had een 
aantal hapjes klaargemaakt met een 
link naar de Amerikaanse keuken.
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24 december 2022
19:00 uur Kerstavond sharing menu  € 49,- per persoon 
Voorafgaand aan dit diner is er een verhalen fakkeltocht en 
midwinterhoorn blazen vanaf 18:00 uur rond het hotel. 
U bent van harte welkom om hier aan deel te nemen. 

25 december 2022 
11:30 – 13:00 uur Bubbeling Kerstbrunch (Eerste kerstdag)  € 35,- per persoon 

18:30 uur Eerste Kerstdag culinair 5-gangen menu  € 69,- per persoon 
Inclusief aperitief en amuse

18:00 uur Familie Kerstdiner buff et  € 49,- per persoon 

26 december 2022
11:30 – 13:00 uur Bubbeling Kerstbrunch (Tweede kerstdag) € 35,- per persoon 

18:30 uur Tweede Kerstdag 4-gangen menu € 59,- per persoon 
Inclusief aperitief en amuse

18:00 uur Familie Kerstdiner buff et  € 49,- per persoon 

Reserveren kan via sales@hotelbonaparte.nl of 0573-298900

Een onvergetelijke Kerstmis bij BonAparte… 


