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De eerstvolgende edi� e van onze krant 
verschijnt in week 48 (30 november 2022). 
Houdt u hier rekening mee met het inleveren 
van de kopij?

Laren- Zondag 30 oktober is 
er een nieuwe Sing It in Kul-
turhus ’t Kruispunt van 14.30 
tot 16.30 uur. Thema is dit 
keer: Family Songs. De entree 
is 10 euro per persoon incl. 
koffi  e of thee in de pauze.
Belangstellenden, die gewoon 
lekker mee willen zingen met de 
beste en mooiste family songs, 
zijn welkom. Denk hierbij aan 
songs als Sisters are doin’ it for 
themselves of een song van The 
Mamas and the Pappas en We 
are Family van Sister Sledge. 
Het wordt weer een gezellig sa-
menzingfestijn waar de hele fa-
milie aan mee kan doen. 
Sing It is een spontaan inloop-
koor en onderdeel van Stichting 
IJsselwijs. Juliette Dumoré be-

geleidt de Sing It. Ze is dirigent, 
pianist en zangcoach en gespe-
cialiseerd op het gebied van de 
zgn. EVT zangtechniek. Bij Sing 
It gaat het vooral om de gezel-
ligheid en om mensen te ont-
moeten. Geen vaste verplichting 
van een wekelijks koor, maar 
gewoon lekker samen mooie 
muziek maken en daar energie 
van opdoen. Zangervaring is niet 
nodig en aanmelden is niet ver-
plicht. De muziek wordt via een 
beamer gepresenteerd en Juliette 
speelt er piano bij. Zo leren de 
deelnemers op een ontspannen 
manier meerstemmige songs.
Op zondag 11 december wordt 
een grote Sing It georganiseerd 
met het publiek als één groot 
koor met als thema Kerst. 

Sing it in Kulturhus ‘t Kruispunt

Sing It te Gorssel. (foto: Edo Boonstra)

Exel- Toneelvereniging steekt, 
na jaren van coronaperikelen, 
vol goede moed van wal op vrij-
dag 18 en zaterdag 19 novem-
ber in de zaal van Lu Lin. Ge-
bracht wordt het toneelstuk “De 
Bloody Mary”, een klucht in 
drie bedrijven geschreven door 
Mary Bakker-Schoon.
Veel en snel geld verdienen, het 
klinkt kapitein Hein en zijn stuur-
man Bart als muziek in de oren. 
Ze bouwen hun oude vrachtschip 
“Bloody Mary” om tot een cruise-
schip, stippelen een driedaagse 
cruise uit langs de mooiste plaat-
sen aan de Middellandse Zee en 

hopen zo veel geld te verdienen. 
Maar vlekkeloos verloopt de reis 
niet. Een verstekeling, overspel 
van de passagiers en gebreken aan 
het schip…, het is nog maar het 
begin van een allesbehalve relax-
te cruise. De ware aard van som-
migen komt ineens boven water. 
Kortom, verwikkelingen genoeg 
voor een zeer vermakelijke avond.
De spelersgroep, met zoals ge-
bruikelijk enkele debutanten, is 
al geruime tijd aan het repeteren 
onder leiding van de regisseurs 
Lida Romijn en Henk Fokkink. 
De teksten zitten er al behoorlijk 
in en daar waar het hapert springt 

souffl  euse Joke Stegeman bij. Ook 
de decorcommissie is zeer voort-
varend van start gegaan, zodat de 
spelers al fi jn kunnen repeteren op 
het “schip”. 
De voorverkoop is op vrijdag 4 
november van 19.00 tot 21.00 uur 
in het Dorpshuis in Exel (Lu Lin, 
ingang afhaal). Vanaf 5 november 
zijn kaartjes tevens verkrijgbaar 
bij Salon Lamar in Laren. Toe-
gangsprijzen: volwassenen voor-
verkoop 10 euro, aan de kassa 
12,50 euro; kinderen tot en met 
basisschool voorverkoop 5 euro, 
aan de kassa 7,50 euro. Aanvang 
voorstellingen 20.00 uur.

Toneelvereniging AEV steekt van wal

Een toneelgezelschap dat zo te zien de vaart er wel in kan houden.

Eefde- De serie maandelijkse 
koffi  econcerten van 2022-2023 
in de kerk gaat zondag 13 no-
vember van start met de Har-
monie Eefde/Gorssel o.l.v. Har-
rie ten Brinke. 
De blazers verzorgen een muzi-
kaal programma onder de noe-
mer “Ode aan de klarinet”. Een 
vooraanstaande rol wordt vervuld 
door de klarinettiste Patricia de 
Leeuw. Zij bereidt zich voor op 
het zogeheten D-examen en is al 
maandenlang intensief bezig met 
de voorbereiding. Zij wordt hier-
toe gedreven door een passie voor 
dit blaasinstrument. Zij speelt on-
dermeer passages uit Porgy and 
Bess, Viktor’s tale, Coldplay en 

werk van Jacob de Haan. Muzika-
le ondersteuning wordt gegeven 
door Imkje Hellinga op klarinet, 
Emiel Engel op piano en het kla-
rinetensemble van de Harmonie. 
Er is koffi  e om 11.15 uur, waarna 
het concert om 11.30 uur begint. 
De toegang is vrij, bij de uitgang 
wordt gecollecteerd. 

Koffi  econcert met klarine�  ste Patricia de Leeuw
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Agenda

 Donderdag 27 oktober
Laren
•	 Professor Bombasticus, Huis 

Verwolde, reserveren nood-
zakelijk: www.glk.nl/verwol-
de, 11.30, 13.00 en 14.30 uur 

 
Zaterdag 29 oktober
Laren
•	 Natuurexpeditie Verwolde, 

reserveren noodzakelijk: 
www.glk.nl/verwolde, Jonker 
Emilelaan, 13:30 uur 

Lochem
•	 Nacht van de nacht met een 

Berkelzomp in Lochem, 
aanmelden: VVV Lochem 
(tel.: 0573-251898), Locatie: 
Goorseweg 2, 20.00-24.00 
uur

Zondag 30 oktober
Laren
•	 Verteltheater de Rode Maan: 

Toedan en Watnou, Huis Ver-
wolde, 13.30 en 15.00 uur 

Lochem
•	 Herfsttintentocht door LEO, 

starttijden: 9.00-10.00 25 km, 

9.00-11.00 15 km, 10.00-
12.00 10 en 6 km, Zutphen-
seweg 103, 06-49803208 

 
Maandag 31 oktober
Lochem
•	 Bridgemiddag door Bridge-

club Jump’85 in Stadshuus, 
13.15 uur 

 
Woensdag 2 november
Gorssel
•	 Lezing ‘Wegbereiders, voor-

lopers of vernieuwers’, door 
Willem Kwakernaat, Molen-
weg 53-55,  10.30-13.30 uur 

 
Langlopende items
Almen
•	 Jeannes Zomer, t/m oktober 

2022, museum vanaf 13.00 
uur geopend, Museum Staal, 
Dorpsstraat 39. www. 
museumstaal.nl

Gorssel
•	 Earthlings, Anya Janssen 

(1962), Museum MORE, t/m 
30 oktober, www.museum-
more.nl

Lochem
VVV Lochem

Markt 2, Lochem
7241 CJ  Lochem

0573-251898
www.vvvlochem.nl
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De overlevingskunst 
van vijf Nederlandse 
‘wondermensen’

Lochem- In een bijzondere pre-
sentatie op donderdagavond 27 
oktober in de Bibliotheek Lo-
chem laat Jaco Berveling met 
behulp van veel foto’s en filmpjes 
bezoekers kennismaken met vijf 
bijzondere Nederlanders. 
Denk aan de reus Jan van Albert, 
de dwerg Gerrit Keizer, de kolos 
Egon Cannon, de duikelaar Char-
les Takkenberg en “de man met 
de ijzeren schedel”, de Amster-
dammer Willem Wells. Ondanks 
hun handicap wisten ze wat van 
hun leven te maken. Ze reisden de 

wereld over en verdienden vaak 
een dikbelegde boterham aan de 
nieuwsgierigheid van het publiek. 
Hij schreef er een boek over. Jaco 
is socioloog en wetenschapsjour-

nalist. Hij schrijft over weten-
schap (met name op het gebied 
van sociologie en sociale psycho-
logie)	 en	 publiceert	 non-fictie.	
Nieuwsgierigheid naar menselijke 
drijfveren is de rode draad in zijn 
werk.
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur. Kos-
ten:	 7,50	 euro	 (inclusief	 koffie/
thee vooraf en drankje achteraf)
Online aanmelden: https://graaf 
s c h a p b i b l i o t h e k e n . o p - s h o p .
nl/ 3629/kenniscafe-de-overle-
vings kunst-van-vijf-nederlandse- 
w o n d e r m e n s e n - d o o r - j a c o - 
berveling/27-10-2022

Lochem- Dinsdag 18 oktober 
overhandigde Dennis Martens, 
bestuurslid Industriële Kring 
Lochem, het eerste Techniek-
dagwerkboek aan Hannie Stam, 
directeur van het Staring Colle-
ge. Dit ter voorbereiding op de 
jaarlijkse Techniekdag die de 
Industriele Kring Lochem or-
ganiseert voor de groep 8 leer-
lingen van de basisscholen in 
gemeente Lochem. 
 
Het Techniekdagwerkboek 
Om de leerlingen ‘warm te draai-
en’ voor de Techniekdag op 3 
november, hebben de dertien 
deelnemende bedrijven opdrach-
ten opgesteld voor de leerlingen. 
Deze opdrachten kunnen de leer-
lingen individueel maar ook klas-
sikaal maken. ‘Iedere opdracht 
start met een video waarin de 
deelnemende bedrijven extra uit-
leg geven over de opdracht. Daar-
naast krijgen de leerlingen al een 
kleine indruk in de video van de 
bedrijven die ze gaan bezoeken. 
Daarna mogen de leerlingen zelf 
aan de slag. Het is een leuke mix 
van technische opdrachten: van 
berekeningen maken, ontwerpen 
tot iets in elkaar zetten’, aldus 
Dennis. Alle groep 8 leerlingen 
van gemeente Lochem hebben dit 
werkboek met bijbehorende ma-
terialen ontvangen. Door de ba-
sisscholen is het reeds enthousiast 
ontvangen! 

Waarom de Techniekdag?
De Gemeente Lochem is een plek 
waar veel technische bedrijven zit-
ten; waar mooie producten gemaakt 
en ontwikkeld worden. ‘Daar mo-
gen we best trots op zijn!’, zegt 
Dennis. Want we kunnen niet zon-
der techniek, het is overal: in huis, 
op school, op straat, bij de sportver-
eniging en zelfs in het eten. Achter 
al deze dagelijkse dingen zitten vak-
mensen. Mensen die nodig zijn om 
de economie te laten draaien. Het 
wordt voor bedrijven steeds moei-
lijker om goed technisch personeel 
te vinden, terwijl het juist zo’n leuk 
vakgebied is. ‘Je kan er daarom 
niet vroeg genoeg mee beginnen; 
de jeugd is de toekomst! Tijdens de 
Techniekdag laten we de leerlingen 
van groep 8 kennis maken met de 

meest geweldige technische banen 
en bedrijven in Lochem’. 
 
Kick-Off in het Staring College
Dit	 jaar	 is	 de	 kick-off	 is	 voor	 het	
eerst op het Staring College. ‘Het 
is daarom mooi dat wij nu de han-
den in een kunnen slaan. Bij bin-
nenkomst krijgen de leerlingen een 
kijkje in het nieuwe Smart Industry 
lokaal van het Staring College’. Na 
de	kick-off	gaan	de	leerlingen	met	
hun leraar op bezoek bij een drie-
tal bedrijven. ‘Er is een bijzonder 
praktijkprogramma samengesteld: 
de leerlingen krijgen een rondlei-
ding	en	gaan	aan	de	slag	met	toffe	
opdrachten die passen bij het be-
drijf. Er doen dit jaar 13 bedrijven 
uit de gemeente Lochem mee aan 
de Techniekdag.’

Eerste ‘Techniekdagwerkboek’ voor Hannie Stam

 Hannie Stam, neemt het Eerste ‘Techniekdagwerkboek’ in ontvangst 
van Dennis Martens. (foto: TETSKE succesvol in beeld)

Diana Abbink bij  
Vrienden van de 
streektaal

Laren- Vereniging “Vrienden 
van de streektaal Veur Lochem 
en Umgeving” organiseert don-
derdag 17 november in Kultur-
hus ’t Kruispunt een avond met 
Diana Abbink uit Winterswijk. 
Zij is werkzaam bij ’t Ecal in Doe-
tinchem en doet veel voor het dia-
lect. Diana vertelt over haar werk 
en zal ook voordragen uit eigen 
werk. Kosten: 10 euro p/p, incl. 2 
consumpties. Aanvang: 20.00 uur. 
De zaal is open om 19.30 uur. Ie-
dereen is hartelijk welkom.

Zutphen- Zo’n vier weken lang 
kwam een groep taalvrijwilli-
gers iedere donderdagmiddag 
bij elkaar om de basistraining 
Taal van Stichting Lezen en 
Schrijven te volgen. 
Tijdens deze training leren de vrij-
willigers hoe zij mensen met taal-
vragen goed kunnen begeleiden, 
uitleg kunnen geven en uiteinde-
lijk zelf aan de slag te laten gaan 
met taal. Hierbij maakt de Biblio-

theek gebruik van een ruimte bij 
FC Zutphen. Regelmatig zijn er 
cursussen voor taalvrijwilligers. 
De volgende training voor vrijwil-
ligers is in november. 
Voor meer informatie en aan-
melden bij de vestigingen van 
de Graafschap Bibliotheken. Via 
een e-mail naar info@taalhuis 
lochemzutphen.nl kan dit ook. Bij 
de bibliotheek kan iedereen met 
taalvragen terecht. 

Training taalvrijwilligers Graafschap Bibliotheken 

Vrijwilligers blij met taalcertificaat bij de Bibliotheek.

Concert accordeon- 
vereniging VIOS 
Harfsen- Zondag 30 oktober 
geeft accordeonvereniging 
VIOS na anderhalf jaar een uit-
voering in de muziekzaal van 
Dorpshuus Hoeflo. 
Het A- en B-orkest hebben een 
gevarieerd programma samen-
gesteld met diverse muziek-
soorten. Het A-orkest staat on-
der leiding van Wil Plas en het 
B-orkest onder leiding van Stien 
Huurnink. Aanvang concert om 
14.00 uur. De entree is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage 
aan het eind wordt op prijs ge-
steld.

Lochem- In september is het 
jaarlijkse bridgeseizoen van de 
bridgeclub Gezelligheid is Troef 
weer gestart. Wekelijks wordt op 
maandagmiddag vanaf 13.30 tot 
16.45 uur in het restaurant van 
Zalencentrum Bousema gespeeld. 
In de loop van mei van het jaar 
daarop breekt de vakantieperiode 
aan. Tussendoor worden er voor 

de Kerst en voor het Paasweek-
end jaarlijks gezellige bridgedri-
ves georganiseerd. Gezelligheid 
is overigens absoluut elke maan-
dagmiddag troef. Bij Gezelligheid 
Troef is nog plek voor enkele 
paren. Ook zonder bridgepartner 
kunnen belangstellenden zich aan-
melden bij de wedstrijdleider Li-
neke Stam, tel. 06-51246483.

Nog speelplaatsen bij bridgeclub  
Gezelligheid is Troef

Lochem- Nu de laatste toege-
zegde donaties en sponsorbe-
dragen langzaam binnen ko-
men, kan de balans worden 
opgemaakt van het benefiet-

festival Meeting4Life. 
Dit vond op 27 augustus in het 
Openluchttheater in Lochem 
plaats. 
Na aftrek van alle kosten is er 
ruim 25 duizend euro opgehaald 
voor de goede doelen die het 
leven met kanker beter maken. 
Dit zijn naast KWF als landelijk 
doel ook lokale doelen.

Benefietfestival   
Meeting4Life brengt 
ruim 25.000 euro op
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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!

Gelukkig en blij
zijn wij met de geboorte

van onze zoon 

Jelte 
Jonathan Greutink

1 oktober 2022
19.05 uur | 2.880 gr | 50 cm

Johnny & Femke
Huurne 2, 7245 VP Laren

06-13848223 / 06-48226713

Nieuw!!!
Nu ook op donderdagavond 

knippen op afspraak tot 20.00 uur.

Openingstijden: 
Dinsdag, woensdag en vrijdag 8.30 - 18.00 uur

Donderdag 8.30 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 uur - 14.00 uur

0573-401575  |  Deventerweg 7 Laren

Tr
im

sal
on

Chou C

ho
u

Anneke Segers 
Emmastraat 30
7241 EK Lochem
06-12788364
trimsalon-chouchou@
hotmail.com
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Een gevoel van angst duidt op ge-
vaar, een bedreigende situatie. Een 
veel voorkomende angst is die om 
er niet bij te horen of niet goed 
genoeg te zijn. Maar er zijn meer 
angsten: voor honden, spinnen, 
tandarts, injecties of kleine ruim-
tes, straatvrees, vliegangst, hoog-
tevrees, faalangst en spreekangst.

Bij angst ben je vaak het slacht-
offer van je eigen gedachten. En 
die zijn niet altijd even reëel. Je 
verliest dan controle en komt in 
een overlevingsmechanisme te-
recht met de bijbehorende angst, 
stress en een permanente staat 
van paraatheid. Je wordt hype-
ralert, rusteloos en ongerust. Het 
kost dan tijd en energie om weer 
tot rust te komen. We kennen al-
lemaal wel deze momenten van 
angst of onrust. Zeker in deze tijd 
vol van onzekerheid.

De remedie tegen angst is ont-
spanning
Anneke Stuij is ontspannings-
therapeut in Lochem en werkt in 
haar praktijk met volwassenen 
en kinderen met reflexzonemas-

sage. Daarnaast kan ze als gecer-
tificeerd Mindfulnesstrainer en 
NLP-Practitioner ook ontspan-
ningsoefeningen geven bij span-
ningen en enkelvoudige angsten. 
“Eigenlijk maakt het voor mij 
niet uit om welke angst het gaat. 
De angst geeft een onrustige re-
actie in het lichaam. Daar kan 
ik met mijn cliënt aan werken. 
Ik kan ontspanningsoefeningen 
geven om te helpen die reactie 
van het lichaam los te koppelen, 
waardoor er weer rust komt. In 
veel gevallen is zo’n oefening 
nuttig en effectief, bij volwasse-
nen en kinderen. Zo ook bij Jack 
en Bernadette.”  

Een praktijkgeval: Jack’s 
angst voor honden
Jack (10) kwam een half jaar ge-
leden in de praktijk. Hij had last 
van veel angsten, onder andere 
voor honden. Als er een hond in 
zicht kwam, dan nam de stress 
hem volledig in beslag. Ondanks 
de geruststellende woorden van 
de eigenaar van de hond: “Hij 
doet niets hoor”, was er bij hem 
altijd direct een heftige lichame-
lijke reactie. Pas als de hond uit 
het zicht verdween, keerde zijn 
lichaam langzaam weer terug in 
een staat van rust. De eerste be-
handeling gaf al een goed resul-
taat. Eerder vertoonde hij altijd 
vluchtgedrag als hij een hond 
signaleerde. Er kwam meer rust 
in zijn reactie. Hij kijkt nu eerst 
of de hond los loopt. Zijn adem-
haling blijft regelmatiger.  

Het kan ook gaan om angsten van 

lang geleden. Bernadette (54) 
had in haar jeugd angst voor haar 
onvoorspelbare vader. Dat kon ze 
bij Anneke in een oefening los-
laten. Net als de emoties en de 
stress die erbij hoorden. Dat was 
een bevrijding voor haar. 

Contact
Bij klachten is het altijd goed om 
eerst naar de huisarts te gaan. 
Anneke Stuij geeft geen medi-
sche diagnoses, haar hulp is geen 
vervanging van medische zorg. 
Door haar aansluiting bij de 
FAGT, een erkende beroepsver-
eniging, zitten de behandelingen 
bij de meeste zorgverzekeraars 
in het aanvullende pakket. Ze 
is te bereiken via www.praktij-
kannekestuij.nl of praktijkan-
nekestuij@gmail.com of telefo-
nisch op 06-40153078.

Anneke Stuij: “Angst laat zich 
niet gemakkelijk wegredeneren. 

Het is een onrustige lichamelijke 
ervaring. Je rust hervinden kost 

tijd en energie.”

Angst en de kunst van het ontspannen

Lochem- Sinds 1 september is 
Gert Paarhuis (53) uit Mar-
kelo de nieuwe eigenaar van 
Autobedrijf Henk Goorman. 
Dit autobedrijf is al sinds 1991 
gevestigd in Lochem met tus-
sendoor een verhuizing van de 
Julianaweg naar de Hoefling-
weg. Hier is een nieuw modern 
functioneel bedrijf gebouwd 
met een ideaal alles voorziend 
werkklimaat voor de mon-
teurs waar ook zeker de klant 
veel baat bij heeft. 
Waar de klant ook baat bij heeft 
is dat, nu Henk Goorman zijn 
gereedschap aan de wilgen heeft 
gehangen, Gert Paarhuis het 
bedrijf overneemt. Gert werkt 
namelijk al ruim zes bij Auto-
bedrijf Henk Goorman. Hij kent 
daardoor het bedrijf van haver 
tot gort. Zowel de klanten als 
hun auto’s zijn een open boek 
voor hem. Dat maakt de directe 
benadering van efficiënt werken 
toch wel wat gemakkelijker. 
Gert Paarhuis is al meer dan 25 
jaar werkzaam in de autobran-
che en heeft daarmee de nodige 
ervaringen opgedaan in diverse 
autobedrijven. Een bekend au-
tobedrijf waar hij heeft gewerkt 
is Volkswagen dealer Huis-
kes-Kokkeler in Almelo. Daar-
om is er bij Autobedrijf Henk 

Goorman voldoende technische 
kennis in huis.
Aan de technische kennis draagt 
ook Yoran Evers zijn steentje 
bij. Yoran is, met al meer dan 
vier dienstjaren bij Autobedrijf 
Goorman, begonnen als stagiai-
re, maar heeft nu zijn diploma 
eerste monteur op zak. Hij gaat 
nu voor zijn APK papieren. Bij 
Autobedrijf Henk Goorman kan 
hij dan aan slag met APK keurin-
gen onder de speciale APK brug 
waar het bedrijf over beschikt. 
Gert Paarhuis heeft diverse plan-
nen op tafel liggen waar hij in de 
nabije toekomst mee aan de slag 
gaat. Zo wil hij een bedrijfsnaam 
verandering doorvoeren. Auto-
bedrijf Henk Goorman wordt nu 
Autobedrijf Goorman Lochem. 
De naam Goorman blijft er in 
vanwege de algemene bekend-
heid in de regio. Verder komt 
in de showroom een receptieba-
lie om de klanten te ontvangen. 
Voorlopig wil Gert echter eerst 
alle direct op het werk betrek-
king hebbende zaken op orde 
hebben, want dat is immers het 
belangrijkste voor de voortgang 
van zijn bedrijf. Naar buiten toe 
zijn er geen veranderingen op til, 
want Autobedrijf Goorman Lo-
chem blijft aangesloten bij AD 
Garages, Requal en RDW. 

Gert Paarhuis nieuwe eigenaar 
Autobedrijf Henk Goorman

Gert Paarhuis en Yoran Evers voor het bedrijf dat straks Autobedrijf 
Goorman Lochem zal gaan heten. (foto: Johnny Ligtenberg)Lochem- Na de herfstvakantie 

start Advendo met twee nieuwe 
projecten speciaal voor de be-
ginnende muzikant; de Blaas-

bende en de Slagwerkbende. De 
instrumenten liggen klaar en 

iedere deelnemer mag twee keer 
gratis komen meespelen onder 
leiding van de dirigenten Ruben 
Maathuis en Guido Cornet.
Op woensdag 2 november start de 
Slagwerkbende en op donderdag 
3 november de Blaasbende. Na 6 
weken wordt het project afgesloten 
met een slotconcert voor Sinter-
klaas. Van saxofoon, klarinet, trom-
pet of trombone of met ritmisch of 
melodisch slagwerk. Alles is mo-
gelijk. De instrumenten en muziek 
liggen klaar. Dit slotconcert belooft 
nu al een feest te worden en zeker 
een aanrader om te bezoeken.
De slagwerkbende start woensdag 
2 november van 19.15 tot 20.00 
uur en de blaasbende start don-
derdag 3 november van 16.30 tot 
17.15 uur. Gezamenlijk slotcon-
cert voor de Sint op vrijdag 25 no-
vember voor iedereen vanaf 7 jaar.

Nieuwe projecten Advendo

Jeugdgroep Advendo.

Harfsen- Het koor Deo Gratias 
presenteert zondag 6 november 
haar project “Geloven … hoe 
dan?” in de kerk in Harfsen. 
Daarmee laat het koor zich an-
ders zien dan ondersteunend 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 an-

dere beleving daarom van de zon-
dagmorgen.
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 kerk.

Deo Gratias met koorproject in Harfsen

Biljartclub B.C. Barchem

Barchem- Biljartclub B.C. Bar-
chem heeft nog een aantal nieu-
we leden nodig om meerdere 
teams voltallig te krijgen.
Momenteel neemt de club met 4 
teams deel aan aan de middag-
competitie Rubo van de Biljart-
bond Ruurlo bestaande uit teams 
van de Bundeling, teams Andries-

senhuis, team De Keizerskroon en 
teams van Baan Geesteren. Zodra 
deze competitie is afgelopen is er 
een onderlinge competitie. 
Net als de thuiswedstrijden van 
de competitie wordt de onderlinge 
wedstrijd gespeeld door senioren en 
‘s middags afgewerkt in het Dorps-
huis `t Onderschoer te Barchem.
Contactpersoon B.C. Barchem is 
Jan Koopman, tel. 06-15276665.

Gorssel- Willem Kwakernaak 
geeft woensdag 2 november een 
boeiende lezing over “Wegberei-
ders, voorlopers of vernieuwers”. 
Maar wie zijn die vernieuwers 
die nieuwe wegen inslaan? Na-
men? Giotto, Picasso, Kandins-
ky, Brancusi, Warhol, Dali en 
nog veel meer.
Pluspunt (www.pluspuntgorssel.
nl) organiseert eens per veertien 
dagen een lezing of presentatie met 

warme maaltijd in ’t Trefpunt, Mo-
lenweg 55 te Gorssel. Alle 50+ers 
uit de omgeving zijn van harte 
welkom. Om 11.00 uur begint de 
lezing of presentatie om 12.30 uur 
een warme maaltijd. De kosten be-
dragen 12,50 euro. Alleen lezing 
en koffie 6 euro. Pinnen kan niet 
evenals reserveren. Voor inlich-
tingen en ideeën kunt u terecht bij 
Janny Eshuis (0575-492391) of 
Annet van Asselt (06-57258908).

Lezing door Willem Kwakernaak
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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

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

Autobedrijf Goorman Lochem

Het adres in Lochem voor inkoop/verkoop auto’s.

n Onderhoud en reparatie alle gangbare merken.
n RDW erkend keuringstation lichte voertuigen.

n Haal en breng service.
n Vervangend vervoer.

n Kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Autobedrijf Goorman Lochem
Hoeflingweg 1, 7241 CJ Lochem, 0573-257923

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
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November
Zo. 06  BWO – Witkampers, 14.00 uur
Zo. 13  Witkampers – FC Suryoyo-Mediterraneo, 14.00 uur
Zo. 20  GVV Eilermark – Witkampers, 14.00 uur
Zo. 27  Witkampers -  AZC, 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

Lochem- Donderdag 6 oktober werden jubilaressen van De Hoge Wei-
de gehuldigd en in het zonnetje gezet. Van links naar rechts: Henk ten 

Velde, Ton Veldkamp, Willemien Bolte, Jan Nijman, Jenny Klokman en 
Henny Lubberdink. Jenny is 25 jaar vrijwilligster in De Hoge Weide 

en de anderen 12 ½ jaar. Niet op de foto Thea Abelen.

Huldiging jubilaressen De Hoge Weide

 

Op mijn vraag of ik Martha 
mocht interviewen voor In de 
Kijker zei ze volmondig “ja”. 
Later realiseerde ze zich dat het 
interview in dit huis-aan-huis-
blad komt. Gelukkig mocht het 
interview gewoon doorgaan.

Martha, wil je iets over jezelf 
vertellen?
Wij komen van oorsprong uit de 
provincie Drenthe en zijn samen 
met onze drie kinderen in 1999 
in Lochem komen wonen. Het 
was zeker wennen voor mij, de 
kinderen gingen naar de middel-
bare school, mijn man was aan 
het werk en dan heeft het wel 
even tijd nodig om contacten en 
vrienden te maken. Wat uitein-
delijk natuurlijk gelukt is.
Op mijn vraag hoe haar werk-
zame leven er uit heeft gezien, 
vertelt Martha over de verschil-
lende leuke banen die ze heeft 
gehad. Zo heeft ze een periode 
als gastvrouw bij het gemeen-
tehuis in Ruurlo gewerkt, waar 
ze zorg droeg bij de huwelijks-
voltrekking. Daarnaast heeft ze 
verschillende jaren als receptio-
niste/telefoniste gewerkt.

In januari 2020 ben je als vrij-
willigster in De Hoge Weide 
gekomen, niet lang daarna 
gingen de deuren dicht door 
de corona.
Dat klopt helemaal. In De Hoge 
Weide was er een pilot gestart. 
Bewoners van het woonzorg-
centrum, die wat meer struc-
tuur nodig hadden, kregen de 
mogelijkheid om in een huis-
kamer deel te nemen aan ac-
tiviteiten. Ik was één dagdeel 
in de week aanwezig, en toen 
kwam corona. Dat vond ik 
sowieso wel een lastige tijd, 
want alles viel weg. Geen con-
tacten, geen vrijwilligerswerk, 
geen bloemschikken en geen 
schildercursus meer. Gelukkig 
mochten we na verloop van tijd 

weer starten en nu ben ik weer 
te vinden op afdeling Enk, 
waar ik samen met een mede-
werkster zorg voor een mooie 
dagbesteding. 

Wil je iets vertellen over het 
vrijwilligerswerk?
Ik vind het heerlijk. Het is een 
hele leuk groep bewoners, die 
naar de huiskamer komt. We 
kletsen samen, lezen de krant en 
er staat vaak een geheugenspel 
op het programma. Het praten 
met elkaar is al zo fijn. Ik ben net 
terug van vakantie en als ik daar 
over vertel, dan komen er bij 
de bewoners ook herinneringen 
naar boven. De interactie met 
elkaar, daar word ik blij van. En 
ik vind het ook leuk om flexibel 
te zijn, zo kan het ook zijn dat ik 
met een paar bewoners naar de 
bloemschikactiviteit ga die op 
dat moment in het Grand café 
plaats vindt. 

Zou je het iemand aanraden 
om vrijwilligerswerk te gaan 
doen?
Vrijwilligerswerk geeft voldoe-
ning. Ik heb altijd wel vrijwil-
ligerswerk gedaan. In Smilde, 
waar ik toen woonde, heb ik 
geholpen met het opzetten van 
een speelotheek en we waren 
daar ook actief bij de kerk. Ik 
ben zorgzaam, dus vrijwilligers-
werk past ook goed bij me. Zo 
kan ik heel blij en enthousiast 
worden als een bewoner een fij-
ne ochtend of middag heeft. Het 
geeft mij veel energie, dus alleen 
daarom al zou ik het iedereen 
aanraden.

Denkt u na dit interview er ook 
over om vrijwilligster te worden? 
Op het dagcentrum in Barchem 
zoeken we nog vrijwilligers en 
ook in De Hoge Weide bent u 
van harte welkom om vrijwilli-
gerswerk te komen doen.
Neem gerust contact met me op 
en onder het genot van een kopje 
koffie of thee kan ik u wat meer 
vertellen over het vrijwilligers-
werk. Als u zich aanmeldt, dan 
ontvangt u een kleine attentie, 
aangeboden door één van de 
Lochemse ondernemers: Bak-
ker ten Broeke, fietsspeciaalzaak 
Fincke, Slager Sieverink, De 
Zuivelhoeve of Uitspanning De 
Witte Wieven.

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

Martha Berends

Vrijwilliger In de Kijker: 

Doorgaan met energie besparen 
is de beste manier om proble-
men te voorkomen met je ener-
gierekening in de toekomst. Het 
energieplafond van de Neder-
landse overheid geeft rust voor 
nu, maar de rekening blijft pittig 
en er zijn geen garanties voor 
de toekomst. Kijk wat je zelf 
al kan doen om je energiege-
bruik te verlagen! Huurders en 
woningeigenaren met een lager 
inkomen kunnen daarvoor ge-
bruikmaken van de energieactie 
van de gemeente Lochem ‘Ener-
gierekening onbetaalbaar?’

Wat houdt de energieactie in?
Energieconciërges komen bij 
je thuis om samen naar je ener-
gie-jaarnota te kijken. Wijkt 
jouw rekening bijvoorbeeld erg 
af van wat gebruikelijk is in 
jouw situatie? Waar zitten moge-
lijk grote energieslurpers. Waar 
tocht het? De conciërges kunnen 
direct tochtstrip, radiatorfolie, 
een waterbesparende douchekop 
e.d. aanbrengen. Die producten 
zijn gratis. Ook het advies en het 
werk van de conciërges zijn gra-
tis. Én, is er een grote energies-
lurper in huis, bijvoorbeeld een 

oude vrieskast, dan kan die ook 
gratis vervangen worden.

Al 300 hulpvragen
Deze actie is bedoeld voor men-
sen met een maandinkomen van 
maximaal 130% van het sociaal 
minimum. Maar deze actie is 
maatwerk. Verdien je iets meer 
maar heb je een slecht geïsoleerd 
huis, dan kunnen de energiecon-
ciërges toch kijken wat er moge-
lijk is. Bel naar 06-11220692 of 
mail naar hulp@energierekening-
onbetaalbaar.nl. Je bent zeker niet 
de enige, die hulp kan gebruiken 
bij energiebesparing: we kregen 
al 300 verzoeken. Meer info op: 
energierekeningonbetaalbaar.nl

Energieplafond helpt, maar voor 
velen verdubbelt de rekening

Wie is deze struise 
dame

Laren- Tonny Roeterdink 
van de Heuvel Werkgroep 
Laren ontdekte de hierbij 
geplaatste foto op het inter-
net: deze vrouw uit Laren 
Gld. in klederdracht. De 
foto zit in de collectie van 
het Openluchtmuseum te 
Arnhem.
De omschrijving is als volgt: 
“Vrouw in Gelderse streek-
dracht uit Laren (Gld.), circa 
1880. Ze is gekleed in een ja-
pon of jak en draagt een schort. 
Op haar hoofd draagt ze een 
‘knipmuts’ met mutsenbellen. 
Om haar hals draagt ze een kra-
lensnoer met vierkante sluiting 
en een ‘knupdoekje’.”
Tonny zou graag weten of ie-
mand via eventueel familieal-
bums de naam van deze vrouw 
kent. Hij hoopt natuurlijk dat 
er connecties zijn met meester 
Heuvel. 
Reageren mag via roeterdink@
writeme.com of 0573-256731.

Vrouw uit Laren omstreeks 
1880. (foto: Collectie Open-

luchtmuseum Arnhem)

Epse- Stichting voor elk kind 
een Sint Epse e.o. heeft samen 
met Agnes de Bakker aan huis 
een speculaasactie met 2 plak-
ken dik speculaas en 8 spe-
culaasharten van de warme 
bakker voor 6,95 euro wordt 
daarmee het mooie werk van 
Voor elk kind een Sint gesteund. 
De bestelling kan worden ver-
zonden via voorelkkindeensint@

outlook.com of een app naar 06-
20156115. Vervolgens wordt de 
bestelling gereserveerd met een 
betaalverzoek als retour. Bestellen 
kan tot 30 oktober. Op zaterdag 12 
november, de dag dat Sint en zijn 
Pieten in Nederland aankomen, is 
de bestelling op te halen tussen 
8.00 en 12.00 uur in Epse. Voor 
meer informatie zie ook de face-
bookpagina.

Speculaas steun voor elk kind een sint

Lezing door Victor  
Brilleman in Synagoge
Lochem- Historicus Victor Bril-
leman geeft woensdagavond 9 
november in de Synagoge een le-
zing over het werk van Mendes 
da Costa, Nederlands beeldhou-
wer van Portugees-Joodse af-
komst, in Amsterdam geboren. 
Hij maakte onder andere beelden 
en ornamenten voor gebouwen en 
heeft veel werk nagelaten dat is 
verspreid over een aantal Neder-
landse musea. Zijn ‘aapjes’-beel-
den zijn heel bekend. Aanvang 
lezing 20.00 uur.
Kaarten á 10 euro zijn verkrijg-
baar bij Boekhandel Lovink, 
www.synagogelochem.nl, of voor 
aanvang aan de kassa.
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Gewoon Buiten             Buiten Gewoon

Bezoek onze showroom
Openingstijden 10.00 - 17.00 uur
Maandag t/m vrijdag

Uw adres voor:
- douglas en eiken balken en planken
- Zweeds rabat, 5 meter (zwart gebeitst)
- bouwpakketten voor uw veranda op maat
- leverancier van Remmers beits
- leverancier van betonpoertjes
Tevens verzagen wij uw reeds 
gekapte boom op locatie 
tot balken en planken

STURRIS BV
LAREN (GLD)

Blauwhand 1
7245 PV Laren

0573-401303

www.sturrislaren.nl

-  Afval brengpunt 
-  Levering van 
 diverse materialen 
 zoals vulzand, hout-
 snippers, champost, 
 diverse soorten split, 
 grind en bestratingsmaterialen
-  Aanleg bestrating
-  Sloopwerk en asbestsanering

Voor een snellere groei 
en betere gezondheid 

van uw kalveren

Voor snelle bijverwarming 
diverse modellen beschikbaar

Hanzeweg 10 Lochem | 0573-254983
www.greutink.nl

  

Tijd voor de laatste klusjes buiten

Tja, de dagen worden weer korter. Wel nog even lekker ge-
nieten van de laatste warme dagen!
Tijd voor de laatste klusjes buiten en alles winterklaar te ma-
ken. De bomen laten de mooiste kleuren weer zien en er zijn 
dit jaar veel vruchten, dus een mooie voorraad voor de winter!
Om het erf er weer net-
jes bij te laten liggen kan 
de EGO bladblazer een 
welkome hulp zijn. Willen de kinderen ook enthou-
siast buiten meehelpen, kom even langs voor mooie  
kindergereedschappen en werkhandschoenen. Samen in de 
tuin kan een feest worden tijdens de herfstvakantie of lek-
ker even na school.
  
Zitten de laatste appels erg hoog in de 
boom? Een appelplukker met telescoop-
steel biedt hiervoor een handige oplossing. 
Zijn er toch nog genoeg appels voor een 
lekkere eigen gebakken appeltaart!
Even een bouwlamp ophangen op die  
donkere plek? Kom kijken voor ons 
assortiment. Evt. met bewegingsmelder,  
zodat u op het juiste moment, op de juiste 
plek volop licht hebt. Om de overlast van ratten en muizen 
tegen te gaan kunt u diverse maatregelen treffen. Al eens 
gedacht aan een aantal voertonnen? Goed af te sluiten, zo-
dat de mee-eters er niet bij kunnen.
Even bij de achterdeur een extra voetenveger plaatsen? We 
hebben ruime keus, zodat het voeten vegen gemakkelijk gaat.  
Nog even het jongvee of de schapen het laatste gras op la-
ten eten? De wei snel afgezet met rantsoenpalen en draad, 
voldoende stroom erop, ook weer geregeld.
Deze week staan we op de Rundvee & Mechanisatie dagen 
in Hardenberg. Deze is te bezoeken op 25, 26 en 27 okto-
ber. U kunt ons vinden in Hal 6 met standnummer 609. De 
beurs is geopend van 13.00 tot 22.00 uur.

Dus we zien u binnenkort in onze winkel? We helpen u graag. 
Handelsonderneming Greutink, Hanzeweg 10 in Lochem. 
Voor meer ideeën en producten kijk op www.greutink.nl.

 

www.mschepers.nl

Droogteherstel: 
Renovatie van uw gazon en border.

Laten we een afspraak maken, zodat u kunt genieten van uw tuin. 
Neem contact op met Marco Schepers via 0573-259704 

(tevens app) of info@mschepers.nl.

Ontwerp • Aanleg • Renovatie • Onderhoud • Decoratie
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Laren- De organiserende vrien-
dengroep die het BullRock Fes-
tival jaarlijks fantastisch vorm 
weet te geven, is alweer in de af-
rondende fase voor de twaalfde 
editie van dit Rockfestival. Het 
ingezette pad om op de zondag 
ook muzikaal vertier te bren-
gen sloeg dermate hard aan, dat 
hier een vervolg aan gegeven 
wordt. Dus naast de gebruike-
lijke “Eerste zaterdag van de 
maand” is de vrijdag ervoor èn 
de zondag erna ook een volledig 
programma opgezet. Dit alles 
wordt weer opgezet in een gro-
te verwarmde feesttent op de 
Dorpstraat in hartje Laren.

Vrijdag 4 november, Tricklebolt 
en Navarone:
De bands die op de vrijdagavond 
geprogrammeerd staan, zorgen 
ervoor dat dit een echte muziek-
liefhebbers avond wordt. Er wordt 
afgetrapt met Tricklebolt, dit 
Overijsselse vijftal brengt naar ei-
gen zeggen “een Easy Rider road-
trip met diepgewortelde 70’s spi-
rit” ten tonele met invloeden van 
o.m. Deep Purple, Birth of Joy en 
Wolfmother met hooks en looks à 
la Fatal Flowers. 
Als afsluiter van de vrijdagavond 
zal het Nijmeegse Navarone de 
feesttent op zijn grondvesten doen 
schudden. Met een combinatie 
van scheurende gitaren en de uit-
halen van zanger Merijn van Ha-
ren wordt de jaren zeventig-rock 
de moderne tijd ingeslingerd. De 
mannen zijn inmiddels al ruim 
10 jaar bezig, en werden door het 
grote publiek in de armen gesloten 
tijdens The Voice of Holland waar 
zij in 2019 als eerst band ter we-
reld deelnamen met een welver-
diende tweede plek als resultaat. 

Zaterdag november, BullRock 
Radio:
Radio is de basis van BullRock, 
vandaar dat hier de gehele zater-
dag invulling aan wordt gegeven. 
Vanaf 10.00 uur zal de traditionele 
radio-uitzending losbarsten, met 
elk uur een thema waardoor alle 
facetten van de rockmuziek deze 
dag te horen zullen zijn. Er zijn al 
een groot aantal verzoeknummers 
binnen via https://bullrock.nl, maar 
als je heel snel bent, kan jouw ver-
zoekje er misschien nog bij! Dit al-
les is op TV te volgen op de zender 
Ideaal TV, kanaal 1361, voor ove-
rige kanalen en mogelijkheden hoe 
e.e.a. live bekeken en beluisterd 
kan worden, zie https://bullrock.nl 
of www.facebook.nl/bullrockfm.

Zaterdag 5 november, Living 
Booom, Voltage en The Stones 
Sessions:
Vanaf 17.00 uur start de live-mu-
ziek met het Larense Livin’ 
Booom. Gedurende het jaar ma-
ken ze als Livin’ Room de podia 
onveilig met hun semi-akoes-

tische rockmuziek. Maar voor 
BullRock maken ze al jaren graag 
een uitstapje naar een volledig 
elektrisch optreden. De jongens 
hebben aangegeven dit jaar nog 
meer gastmuzikanten uit de regio 
en (ver) daarbuiten uitgenodigd 
te hebben, om het optreden nog 
overweldigender te maken dan 
voorgaande jaren. 
Na Livin’Booom is het de beurt 
aan Voltage. Deze band werd in 
2011 opgericht door frontman 
Dave Vermeulen, toen nog als 
coverband. Al snel verschoof 
de focus van covers naar eigen 
materiaal. In 2015 deed Dave 
mee aan The Voice of Holland, 
waar hij tweede werd. Dit resul-
teerde in vele succesvolle optre-
dens, o.m. op Paaspop en Zwarte 
Cross en diverse voorprogram-
ma’s. In de afgelopen 10 jaar 
heeft Voltage 5 albums uitge-
bracht. Bij elke nieuwe plaat be-
reikten ze meer en meer airplay 
op de landelijke radiostations, 
met name bij Radio Veronica en 
NPO Radio 2. Voltage lijkt mis-
schien een vreemde eend in de 
BullRock-bijt met hun America-
na rock met Country-invloeden, 
maar is dit zeker niet. Ga de uit-
daging aan en overtuig jezelf van 
de enorme muzikale kwaliteiten 
van dit Brabantse viertal. 
Nog voordat iedereen bekomen is 
van deze ongetwijfeld meeslepen-
de show, wordt het podium in ge-
reedheid gebracht voor de grande 
finale van de BullRock zaterdag, 
Stones Sessions. Stones Sessions 
brengt je de muziek van The Rol-
ling Stones met een imponerende 
show die je terugbrengt naar de 
jaren 70. De band laat zich in-
spireren door albums als “Let it 
Bleed”, “Sticky Fingers” en “Exi-
le on Main street”, waarbij aan 
het decennium van seks, drugs & 
Rock ‘n Roll op gepaste wijze eer 
wordt gedaan. The Rolling Stones 
zijn immers niet alleen de hits, het 
is een hele sterke culturele, bijna 
religieuze beweging waar Sto-
nes Sessions als en stel rockende 
discipelen in meedraait. Kom dit 
meemaken en laat jezelf overrom-

pelen en meevoeren in een verbin-
dende, muzikale tijdreis.

Zondagmiddag 6 november, La-
rens Muziekvereniging Apollo 
en Boh Foi Toch:
De BullRockers zijn bijzonder 
verheugd om aan te mogen kon-
digen dat de Larense Muziekver-
eniging Apollo een uitvoering zal 
geven in de grote BullRock tent. 
Op zondagmorgen vanaf 11.00 
uur zullen de verschillende disci-
plines van deze muziekvereniging 
acte de présence geven. Het orkest 
heeft speciaal voor BullRock een 
aantal rock-klassiekers aan hun 
repertoire toegevoegd. Hier zijn 
al enkele fragmenten op de soci-
ale media gelekt, en dit wordt on-
getwijfeld een memorabele show 
van dit toporkest.
En als dat allemaal nog niet ge-
noeg is, zal na de wervelende 
show van Apollo niemand minder 
dan Boh Foi Toch zijn opwachting 
maken. Deze band rond de Achter-
hoekse troubadour Hans Keuper 
behoeft geen verdere introductie, 
en staat garant voor een daverende 
afsluiter van BullRock 2022. Van-
zelfsprekend zullen er voldoende 
zitplaatsen beschikbaar zijn in de 
lekker warme feesttent op deze 
zondagmiddag. Vanwege het feit 
dat deze zondagmiddag ook de 
Lichtjesavond op de Larense be-
graafplaats wordt georganiseerd, 
en BullRock daar uiterst veel res-
pect voor heeft, zal Boh Foi Toch 
uiterlijk om 16.30 uur de laatste 
tonen laten klinken.

Er zijn kaarten in de voorver-
koop verkrijgbaar. Zowel dag- als 
weekendkaarten zijn te verkrijgen 
op https://bullrock.nl, wees er snel 
bij, want vol = vol. Voor de zon-
dag is er een heus familie-arran-
gement van toepassing: als er zich 
drie generaties van één familie te-
gelijk bij de kassa melden, krijgen 
deze drie consumptiemunten van 
de organisatie. Blijf op de hoog-
te van de laatste nieuwtjes, zin en 
onzin over dit fantastische festijn, 
check https://bullrock.nl of www.
facebook.nl/bullrockfm.

BullRock 2022, drie dagen muzikale klasse

Voltage.

Lochem- De afdeling Oost-Gel-
derland van Alzheimer Neder-
land organiseert voor ieder-
een die geïnteresseerd is in of 
te maken heeft met dementie 

op dinsdag 1 november in het 
Stadshuus een speciale the-
ma-avond met als gastspreker 
dhr. D. Siebelink, notaris te Lo-
chem.

Thema: “Nut en Noodzaak van 
een levenstestament”. De bij-
eenkomst is van 19.30 tot 21.00 
uur (inloop: vanaf 19.00 uur). 
Aanmelden vooraf is niet no-
dig. 

Alzheimer Trefpunt Lochem
Lochem- Stichting Leergeld 
heeft ook dit jaar weer kinder-
boeken mogen weggeven aan 
kinderen die graag lezen. Zes-
tig boeken zijn er uitgedeeld in 
de verschillende leeftijdscate-
gorieën. 
Dit is mogelijk gemaakt in samen-
werking met boekhandel Lovink. 
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 

18 jaar hebben hun eigen voorkeur 
kunnen aangeven en kwamen die 
woensdagmiddag 12 oktober op-
halen in het Stadshuus. 
Stichting Leergeld ondersteunt 
gezinnen met kinderen tussen 4 
tot 18 jaar die het financieel moei-
lijk hebben. Voor meer informatie 
www.leergeldlochem.nl of bel 
Hellen Strik 06-37480594.

Kinderen die ondersteund worden door Stichting Leergeld met Hellen 
Strik (voorzitter van de Stichting).

Leergeld deelt boeken uit in Kinderboekenweek

Lochem- Zondag 13 november 
is er om 10.00 uur in de Witte 
kerk een ruimteviering in de 
sfeer van Taizé met als thema 
“Ubuntu-verbondenheid”.
In Lochem worden al 18 jaar vie-
ringen gehouden in de “geest van 
Taizé”. De Taizévieringen zijn 
ontstaan uit een behoefte naar 
meer innerlijke verdieping. Tai-
zé is een klein plaatsje in midden 
Frankrijk in de buurt van Macon. 
In het oecumenische klooster, dat 
op een heuvel is gebouwd, wonen 
meer dan 100 broeders uit 25 ver-
schillende landen. De meesten van 

hen wonen en werken in Taizé. 
Taizé is geen kerk, maar wil een 
beweging zijn van gelovigen uit 
en voor alle christelijke kerken.
Kenmerken van deze vieringen 
zijn dat er veel gezongen wordt 
met begeleiding van piano. De 
liederen zijn meerstemmige medi-
tatieve herhalingsliederen. Naast 
het zingen zijn er vaste momenten 
zoals de stilte en het aansteken 
van de kaarsen.
Het jaarthema van Taizé is: dra-
gers van eenheid worden. Verbon-
den met God, met elkaar, met de 
wereld. 

Taizéviering in Witte Kerk

Google Maps 
workshop Bibliotheek
Eefde- In Google Maps is een-
voudig een autoroute van je 
huisadres naar Amsterdam te 
plannen. Verder is in Google 
Maps te kiezen voor een wandel- 
of fietsroute. 
Tijdens de gratis workshop Google 
Maps bij de Bibliotheek wordt dit 
geoefend. Aanmelden kan via de 
agenda op www.graafschapbiblio-
theken.nl. 
Deelnemers nemen voor deze 
workshop hun eigen mobieltje 
mee. De cursus is helemaal op een 
groot scherm te volgen. Deze gra-

tis workshop wordt georganiseerd 
in de Bibliotheek in Zutphen en 
in de Buurtbieb Eefde. Leden en 
niet-leden van de Bibliotheek zijn 
van harte welkom. 
Bibliotheek Zutphen op 7 no-
vember van 14.00 tot 15.30 uur; 
Buurtbieb Eefde – Het Hart op 23 
november van 10.30 tot 12.00 uur.

Barchem- Op zondagmiddag 
30 oktober heeft Stichting De 
Barchkerk in het midden de 
Zompenkearls uitgenodigd in 
de Barchkerk. De schippers van 
de “Jappe” uit Borculo en de 
“Ente” uit Lochem brengen dan 
hun liedjes.
Onder begeleiding van de har-
monica zingen ze oudhollandse 
liedjes en liedjes in het dialect. En 
tussen hun optredens vertellen de 
schippers ook graag wat anekdotes 
uit hun belevenissen als schippers 

op de Berkel. Kortom, dat belooft 
een gezellige middag te worden.
Aanvang van de middag is 14.30 
uur en de toegang is 12,50 euro 
incl. koffie of thee in de pauze.  
Liefst per pin afrekenen. Aanmel-
den of voor meer informatie kan 
bij Dirk Rossel (06-19178185) of 
Annemarie Timmer Arends (06-
54924944) of via secretaris@
stichtingbim.com. Indien niet uit-
verkocht zijn er op de dag van de 
demonstratie nog kaarten te koop 
in de entree van de kerk.

De Zompenkearls in De Barchkerk
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Deventerweg 3 
Laren (Gld.)
Tel. 0573 - 40 12 77
info@dekorteswoonsfeer.nl 
www.dekorteswoonsfeer.nl

jaar De Hoge Weide
Zwiepseweg 107 | 7241 GR Lochem

Vrijwilligers gevraagd voor De Hoge Weide.

Voor het Grand Café zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden 
om tussen de middag van 11.30 tot 14.00 uur mee willen helpen met 
het uitserveren van de maaltijden.

Voor het dagcentrum in Lochem en Barchem zijn we op zoek naar vrij-
willigers die het leuk vinden om te ondersteunen bij de dagbesteding.

Voor het Talma in Laren zijn we op zoek naar vrijwilliger die het leuk 
vinden met bewoners naar buiten te gaan, lekker wandelen of fietsen.

Voor AB centraal zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden 
om samen een schilderactiviteit op te zetten.

Voor de wekelijkse kaartclub zijn we nog op zoek naar iemand die de 
club wil opstarten; tafels klaarzetten, groepjes indelen, enz.

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

Gezellig                Gezellig                Gezellig                Gezellig
Op 5 september zijn we weer gestart met het kaarten (jokeren).
U bent van harte welkom op de maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 
uur, in het Grand Café van De Hoge Weide. De kosten voor koffie/thee 
of een consumptie zijn voor eigen rekening, de gezelligheid is gratis.
Voor meer informatie, Carla de la Haye, coördinator Welzijn.
Bellen: 0573 289600 of mailen c.delahaye@szmk.nl
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Laren- Joris Hellevoort houdt 
zondagmiddag 30 oktober een 
benefietlezing bij de Landgoed-
winkel aan de Jonker Emile-
laan 5 op landgoed Verwolde. 
Hellevoort is de schrijver van 
het boek ‘De wortels van ons 
land, cultuurgeschiedenis van 
de 1 beroemdste bomen van Ne-
derland’. 
De lezing is bedoeld om geld 
in te zamelen voor het herstel 
en behoud van de Dikke Boom 
van Verwolde. Dikke Boom is 
de bijnaam van de 450 jaar oude 
zomereik op het landgoed. Deze 
boom hoort tot de oudste bomen 
van ons land. De Dikke Boom 
is ondermeer bekend geworden 
door het liedje van Annie M.G. 
Schmidt over een tante en oom 
die in een eikenboom wonen 
in Laren. De eik van Verwolde 
in Laren is al lange tijd hol van 
binnen. De boom is aan het afta-
kelen. Om herstel van de boom 
mogelijk te maken wordt geld 
ingezameld. Bij de lezing van 
Hellevoort op landgoed Verwol-
de is plek voor 75 bezoekers. 
Van iedere deelnemer wordt een 
gift gevraagd voor behoud van 
de imposante eik van Verwolde. 
Er is een paar duizend euro no-
dig. Van dat bedrag wordt de bo-
dem rond de boom verbeterd en 

het wandelpad verlegd, zodat er 
meer vrije ruimte ontstaat rond 
de stam. 
Eigenares Sophia van der Borch 
is blij met de plannen om de af-
takeling van de legendarische 
eik te keren. “De Dikke Boom 
wordt door duizenden mensen 
bezocht. De bodem rond de 
boom is daardoor zo zwaar ver-
dicht geraakt dat wortels moei-
lijker vocht en voeding kunnen 
opnemen. Met het omleggen van 
het wandelpad en bodemverbe-
tering maken we het plezanter 
voor deze oude reus.” Eiken 
kunnen duizend jaar worden, 
mits de omstandigheden voor de 
boom comfortabel zijn. 
De lezing op landgoed Verwolde 
is een initiatief van de Bomen-
stichting samen met landgoed 
Verwolde. Wie de lezing wil bij-
wonen, kan een mail sturen naar 
info@bomenstichting.nl. Daarna 
volgt een bevestiging. Parke-
ren is mogelijk op parkeerplaats 
bij het kasteel. Aanvang lezing 
13.00 uur. Bij mooi weer bren-
gen de aanwezigen ook een be-
zoek aan de boom. 

Benefietlezing voor Dikke Boom Verwolde

Lochem- Afgelopen weekend 
deed scouting de Witte Wieven 
weer mee met de JOTA. Ieder 
jaar wordt tijdens het derde vol-
le weekend van oktober wereld-
wijd de JOTA gehouden. Scouts 
van over de hele wereld leggen 
dan contact met elkaar in dit 
weekend via de amateurradio 
en het internet. 
Op de vrijdagavond waren alleen 
de scouts aanwezig. Met zelf ge-
soldeerde UV-lampjes werd een 
soort Cluedo spel in het bos ge-
daan. Door het bos heen hingen 
hints die alleen zichtbaar waren 
met UV-licht. Door goed te zoe-
ken konden ze achter een wie-
wat-waar komen. De avond werd 
afgesloten met een kampvuur met 
marshmallows.
Op zaterdag kwamen de welpen er 
ook bij. De ochtend stond in het te-
ken van een elektronische vossen-
jacht spel. Door het bos lagen zen-
ders verstopt en met ontvangers 
moesten de kinderen die vinden. 
Hoe dichterbij hoe harder de piep.

Na de lunch was er een postenspel 
met onder andere popcorn bak-
ken, boogschieten, een elektro-
bord doen en uilenballen uitplui-
zen. De JOTA staat bij scouting 
ook in het teken van techniek. Dus 
bij de flesraket deze keer geen 
handpomp maar een compressor, 
hierdoor ging de raket nog hoger 
dan normaal.
De scouts en welpen hebben de 

hele dag door via de radio contact 
gemaakt met verschillende groepen 
onder andere uit Vorden, Zutphen, 
Enschede en Emmeloord. Er was 
zelfs even kort contact met Italië.
Via een chatprogramma werden 
met verschillende scouts gechat 
vanuit heel Nederland. Een paar 
wat oudere scouts hebben zelfs nog 
even in het Engels en Frans gechat 
met scouts in het buitenland.

Scouts scouting de Witte Wieven maken contact tijdens JOTA

Meeting4Life doneert 
3500 euro aan  
Beautyday Lochem

Lochem- Een beter leven met 
kanker was het hoofdthema van 
het benefietfestival Meeting4Life 
op 27 augustus. Naast KWF ston-
den ook lokale initiatieven die in-
vulling geven aan dit thema bij 
de organisatie op de verlanglijst. 
De verwendag van Beautyday Lo-
chem is in de ogen van Stichting 
Meeting4Life een goed voorbeeld 
van hoe je het leven met kanker 
beter kunt maken. Daarom gaat er 
3.500 euro uit de opbrengst van 
het benefietfestival Meeting4Life 
naar dit mooie lokale initiatief. 

Elke jaar krijgen 30 vrouwen, die 
“geraakt” zijn door kanker tijdens 
de Beautyday Lochem een ver-
wendag aangeboden. Beautyday 
Lochem wil deze vrouwen een 
hart onder de riem steken, aan-
dacht geven, even laten vergeten, 
laten genieten en alle narigheid 
verzachten, om er daarna weer 
wat beter tegen aan te kunnen.
Op het Benefietfestival Meet-
ing4Life waren ze ook in actie, 
de vrijwilligers van Beautyday 
Lochem. Tijdens een speciale 
editie met de naam “kleintje Be-
autyday Lochem” konden alle 
bezoekers tijdens korte sessies, 
kennismaken met de weldadig-
heid van de activiteiten van Be-
autyday Lochem. 

Laren- Dinsdag 15 november 
begint om 20.00 uur de 85e Al-
gemene Ledenvergadering van 
Laren en Oranje in de Oranje-
zaal van HCR ‘t Langenbaergh. 
De laatste vergadering was op 9 
november 2020 (online). 
Op de agenda staan het jaarver-
slag en financieel verslag. In te-
genstelling tot vorig jaar kan de 
vereniging dit jaar terugblikken 

op mooie evenementen zoals Pa-
sen, Koningsdag en het ouderen-
reisje. In het bestuur hebben een 
aantal wisselingen plaatsgevon-
den. Nieuwe bestuursleden die 
aan de aanwezigen worden voor-
gesteld zijn Marjan Sligman-En-
neman, Niels Eggink en Marleen 
Oltvoort. Afgetreden zijn: Joke 
Brummelman en Ina Langeler. 
Aftredend is Marjan Zomer.

Repair Café in  
Kulturhus Laren
Laren- Op zaterdag 12 novem-
ber draait het weer om repare-
ren. Al vele inwoners van Laren 
en omgeving zijn u voorgegaan 
en hebben de weg naar het Re-
pair Café gevonden.
Tussen 9.30 en 12.30 uur staat 
men ook voor u klaar, ieder met 
zijn of haar eigen deskundig-
heid. 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.

Algemene Ledenvergadering Laren en Oranje
Gorssel- Van dinsdag 10 tot en 
met vrijdag 11 november is er 
een grote verkoop van afge-
schreven boeken, overige media 
en meubilair bij de Bibliotheek. 
De opbrengst van deze verkoop 
komt ten goede aan de nieuwe 
inrichting van de Bibliotheek.
Het is tien jaar geleden dat de Bi-
bliotheek begon in Den Oldenhof 
aan de Hoofdstraat. Inmiddels is 
de inrichting aan vervanging toe 

om er meer een ontmoetingsplek 
voor de bezoekers van te maken. 
Bibliotheek Gorssel is de eerste 
vestiging van Graafschap bibli-
otheken die volgens dit concept 
wordt ingericht. Iedereen is van 
harte welkom om de nieuwe Bi-
bliotheek straks te komen be-
wonderen. Media die straks niet 
terugkomt in de bieb, wordt aan 
belangstellenden te koop aange-
boden tijdens de openingstijden.

   

  

Verkoop media en meubilair Bibliotheek Gorssel

Genealogische dag in 
Gorssel
Gorssel- Zaterdag 12 novem-
ber organiseert de Werk-
groep Genealogie van de 
Historische vereniging ”De 
Elf Marken” te Gorssel van 
10.00 tot 16.00 uur haar Ge-
nealogische dag in de Ne-
derlandse Hervormde kerk, 
Hoofdstraat 27.
Vele standhouders zullen weer 
van de partij zijn, oude beken-
den en ook nieuwe gezichten 
zullen dit jaar weer hun op-
wachting maken. De stam-
boom Korenblik/Korenblek is 
door onze leden uitgezocht en 
deze dag te bekijken. Het stam-
boomboek Korenblik is deze 
dag tegen betaling te verkrij-
gen.
Meer informatie over de gene-
alogische dag is te vinden op 
www.deelfmarken.nl
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Met een airco kun je
economisch verwarmen en koelen.

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

0573-252425
www.reerink-lochem.nl

November actie:

Spuitbussen: 2e 50% korting
 

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

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

Wilt u ook in 
In de Kijker staan?

Neem contact 
op met 

0573-250083
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Boekhoudkantoor JaRo - 06-15129741

Mijn naam is Janneke Roddenhof, 
eigenaresse van Boekhoudkantoor JaRo.

Ik ondersteun ondernemers bij het 
verzorgen van hun administra� es. 
- Inboeken van inkoop, verkoop, 
 bank en kas 
- Het doen van BTW aangift es.

Vacatures:
  Rela� ebeheerder   Fiscalist 
  Assistent-accountant

Voor meer informa� e neem contact op met 
Mark Eikelboom of Erwin van der Wal op 
0570-626977 of info@vanoldeniel.eu
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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  € 45,- per persoon 

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

Een onvergetelijke Kerstmis bij BonAparte… 



In de Kijker wordt verspreid op de laatste woensdag van de maand in de gehele gemeente Lochem.                                                                                               www.weekbladindekijker.nl

woensdag 26 oktober 2022, Oplage: 15.550

Puzzelt u mee? 
Stuur de oplossingen van de prijspuzzels vóór 20 november naar  
info@weekbladindekijker.nl of Rengersweg 32, 7245 NB Laren  
en maak kans op mooie prijzen!  
De prijzen staan vermeld bij de puzzels.

www.aircoharkink.nl  |  info@aircoharkink.nl

Met een airco kun je
economisch verwarmen en koelen.

Henri Harkink
Boomkampsweg 6a, 7245 WC Laren, 06-51963282
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Familie Poortman
Hanzeweg 14M, Lochem
Tel. 0573-253144/258209

Nachtwandeling 
Lochemse Berg

Lochem- De boswachters van  
Geldersch Landschap & Kasteelen 
organiseren zaterdag 29 oktober een 
nachtelijke wandeling van ongeveer 
2,5 km op de Lochemse Berg. 

Normaal is de Lochemse Berg na zons-
ondergang niet toegankelijk, maar om 
deze laatste nacht van de zomertijd te 
kunnen beleven wordt een uitzondering 
gemaakt. 

De wandeling is geschikt voor goede, 
stabiele wandelaars vanaf 12 jaar. Bij 
harde regen, storm of mist gaat de wan-
deling niet door. 

Vooraf online reserveren is noodzake-
lijk. Vertrek om 19.30 uur vanaf de par-
keerplaats bij Eethuis “De Kale Berg”. 
Deelname: 8 euro p.p., donateurs 3 euro 
p.p. op vertoon van een geldige GLK 
donateurspas.

Laren- In deze laatste week van de 
herfstvakantie is het nog mogelijk om 
gebruik te maken van extra kinderacti-
viteiten op Verwolde. 

Knapzak en poffertjes
Tijdens openingstijden rondom huis Ver-
wolde kunnen kinderen vanaf 6 jaar op stap 
met de boerenknapzak. Met deze knap-
zakroute ontdekken kinderen vanaf 6 jaar 
samen met volwassenen de natuur rondom 
Verwolde. Tijdens de herfstvakantie is er 
een speciale knapzakactie: de knapzak met 
speurtocht, poffertjes na de wandeling en 
een cadeautje voor mee naar huis. Deze 
knapzakroute is nog mogelijk tot en met 
zondag 30 oktober, op woensdag, donder-
dag, zaterdag en zondag. Tijd: tussen 11.00 
en 15.00 uur. Kosten: 10 euro per knapzak 

Natuurexpeditie Verwolde
Zaterdag 29 oktober vanaf 13.30 uur 
kunnen kinderen samen met een gids op 
een leuke en speelse manier de natuur 
ontdekken en onderzoeken en verzame-
len materiaal om mee te knutselen in de 
oranjerie. Inclusief een glaasje ranja en 

wat lekkers. Kosten: 8,50 euro per kind 
(4 t/m 12 jaar). Reserveren noodzakelijk: 
www.glk.nl/verwolde

Professor Bombasticus
Donderdag 27 oktober staat Professor 
Bombasticus garant voor een betoverend en 
magisch kindertheater. Hij brouwt drankjes 
en mixt poedertjes, tovert monsters met 
zijn laboratorium van hoogstaande tech-

niek. Deze voorstelling is geschikt voor alle 
leeftijden en is inclusief een bezoek aan het 
huis. Tijd: 11.30, 13.00 en 14.30 uur. Kos-
ten: 13 euro volwassenen, 8 euro kinderen, 
donateurs en museumkaarthouders 3 euro. 
Reserveren noodzakelijk: www.glk.nl/ 
verwolde

Verteltheater de Rode Maan: Toedan en 
Watnou
Zondag 30 oktober verteltheater de Rode 
Maan: Toedan en Watnou. De Rode Maan 
is een Muzikaal Verteltheater met voorstel-
lingen rondom sprookjesachtige, mythische 
en hedendaagse thema’s. Deze voorstelling 
is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en 
vindt plaats in de oranjerie van huis Ver-
wolde. Tijd: 13.30 en 15.00 uur. Kosten: 
9,50 euro. Reserveren noodzakelijk: www.
glk.nl/verwolde

Extra kinderactiviteiten op Verwolde

Knapzakroute. (foto: Dies Goorman)

Natuurexpeditie Verwolde.

Hannafloor, de Rode Maan.

Professor Bombasticus.

Nacht van de Nacht. 
(foto: Piet van Merrebach)
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De woorden zi� en horizontaal, verti caal en diagonaal in alle 
richti ngen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. 
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende le� ers vormen achter 
elkaar gelezen de oplossing.

ASTER
BUIEN
DENNENAPPEL
DEPRESSIE
EGEL
FRUIT
GEEL
GRIEP

GUUR
HERFSTBLADEREN
KAAL
KNOLLEN
KNUS
MIST
MYCELIUM
NAJAAR

NATUUR
OKTOBER
OOGST
ORANJE
PARAPLU
REGENJAS
ROOD
SEIZOEN

SFEERVOL
SJAAL
SPIN
SPOREN
STAMPPOT
STORM
TAKKEN
TUIN

VERKOUDEN
WAAIEN
WEB
WIND
WOLKEN
ZADEN
ZWAM

Verzekerd zijn van een goed 
en onafhankelijk advies?

Bel Rietman (0573) 25 60 38

van Hogendorplaan 44 | 7241 HG  Lochem | Tel (0573) 25 60 38

info@rietman-advies.nl  |  www.rietman-advies.nl

 

Markt 9
7241 AA, Lochem

0573 - 251865
www.slagerijsieverink.nl

 

Markt 9
7241 AA, Lochem

0573 - 251865
www.slagerijsieverink.nl

Wij hebben de lekkerste 
ambachtelijke specialiteiten en 

het mooiste stukje vlees!

 

Markt 9
7241 AA, Lochem

0573 - 251865
www.slagerijsieverink.nl
 

Markt 9
7241 AA, Lochem

0573 - 251865
www.slagerijsieverink.nl

Het ScHoneveld 43
7245 eA lAren Gld

tel: 0573-402091 nieuw

24 december 
Santa Claus met echte rendieren

18.30 uur tot 19.00 uur

Graaf Ottoweg 6
7241 DG Lochem
tel: 0573-257595
www.mondani.nl

Maak kans op een Canadese goodiebag

Deze prijs wordt mogelijk gemaakt door:

Zuivelhoeve Lochem, Molenstraat 7, 7241 AD Lochem, 0573-250141
www.zuivelhoeve-lochem.nl

Aanbieding:

Tegen inlevering van deze bon: 
4 bakjes pinda’s voor maar € 5,-

Lochem

Laren- Zaterdag 19 november orga-
niseert Toeristenbelang Laren de ATB 
avondtoertocht. Ondertussen is deze 
avondfi etstocht al aardig bekend in de 
regio. Zelfs vanuit de wat verdere om-
trek is er de laatste jaren animo om naar 
Laren te komen om deze originele tocht 
te fi etsen. Het is uniek om door zoveel 
bedrijven, stallen, over erven, particulie-
re gronden en zelfs door de kerk te mo-
gen fi etsen.

Dit is vooral te danken aan alle geweldi-
ge medewerking van vele particulieren en 
bedrijven. Zo lukt het dan ook om toch elk 
jaar de route weer wat te veranderen en er 
nieuwe verrassingen in te brengen. Niet 
voor niets zijn de reacties altijd lovend 
wat dit jaar ook vast niet anders zal zijn. 
De route is ongeveer 35 km en ook dit jaar 
door de deelnemers weer in te korten. Wie 
zonder mee te fi etsen toch graag de avond 
mee wil maken kan met een rondje door het 
dorp niet anders dan deelnemers tegen ko-
men. Daar is volop gelegenheid voor met 
een plekje in de kerk of het Kulturhus. Daar 
gaan de fi etsers ook doorheen, publiek is 
van harte welkom.
Inschrijven en starten is tussen 18.00 en 
20.00 uur bij Bennie Brummelman, Oude 
Deventerweg 6. Inschrijfgeld: 7 euro 

p.p. Basisschoolleerlingen mogen gratis 
meefi etsen.
De route is goed aangegeven met refl ecte-
rende pijlen. Deelnemers moeten wel zelf 
zorgen voor goede verlichting en een helm. 
Deelname is op eigen risico. 
www.toeristenbelanglaren.nl

ATB avondtoertocht van Toeristenbelang 
Laren
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Doe mee en maak 6x kans op een  
Luxe wasbehandeling van de auto t.w.v. € 12,50  
(locatie Lochem)

Deze prijs wordt 
mogelijk gemaakt door:

Lochem- Zondag 30 oktober orga-
niseert Stichting Levende Namen 
voor de tiende keer een gedach-
tenisbijeenkomst op de Nieuwe 
Begraafplaats. Deze bijeenkomst 
vindt plaats tussen 17.00 en 20.00 
uur. Iedereen is welkom om een 
dierbare overledene te gedenken. 

Wandeling
Een wandeling is mogelijk over de 
begraafplaats, waar de route verlicht 
wordt door vele fakkels. Een 20-tal 
gedichten staan hierlangs opgesteld. 
Op bijna net zo veel plaatsen kan ie-
dereen een ritueel uitvoeren, waarbij 
de naam van een dierbare overledene 
centraal staat. In deze uren is de aan-
wezigheid van zoveel mensen met 
herinneringen een troost: je bent een 
van de velen. Een blik, een glimlach, 
een traan, een luisterend oor helpen 
om te herinneren en te herdenken. 

Gedichten
Net als voorgaande jaren staan ook 
dit jaar gedichten langs de route, on-
der andere van Toon Hermans, Bert 
Schwitters, Jan Rot en andere be-
kende en onbekende dichters. Met 
telkens een andere beleving, een an-
dere kijk op rouw en verlies. De ge-
dichten blijven staan tot het eind van 
het jaar. En een dichteres draagt deze 
avond gedichten voor.

Rituelen
Met de rituelen wordt op deze route 
aandacht gegeven aan de beteke-
nis van de naam van een overleden 
dierbare. Op deze spirituele wijze 
wordt de naam op een bordje ge-
schreven bij een bloembolletje, 
wordt de naam gezongen door een 
zangeres, wordt de naam getekend 
in zand of op een kei. Er kan een 
wens “naar boven” geschreven 

Tiende bijeenkomst levende namen op 
Nieuwe BegraafplaatsWinterwandel-

tocht in Laren
Laren- De routecommissie van 
Wandel Dorp Laren (WDL) heeft 
voor zondag 6 november weer vier 
wandelroutes op haar programma 
staan. Wandelaars kunnen dan 
kiezen uit routes van vijf, tien, 
vijftien en vijfentwintig kilometer. 
Om ook vooral kinderen bij het 
wandelfestijn te betrekken, is voor 
hen speciaal een tocht uitgezet 
waarbij ze aan de hand van foto’s 
vragen kunnen beantwoorden. Alle 
kinderen krijgen, nadat ze een ant-
woordformulier hebben ingevuld, 
een traktatie. Ook mogen de basis-
schoolleerlingen gratis meedoen.
De start en finish van alle vier wan-
deltochten is bij de St. Steffenmane-
ge aan de Verwoldseweg 26a in La-
ren. De deelnemers aan de 15 en 25 
km kunnen tussen 9.00 en 11.00 uur 
van start gaan. De wandelaars voor 
de kortere routes, de 5 en 10, mogen 
tussen 10.00 en 12.00 uur aan hun 
tocht beginnen. Tijdens de tochten, 
is er behalve voor de 5 kilometer, in 
de pauze gelegenheid een drankje 
en broodje te nuttigen.
De deelnamekosten bedragen 5 euro 
per persoon. Leden die lid zijn van 
de KWBN krijgen op vertoon van 
hun ledenkaart 1 euro korting. Deel-
nemers worden verzocht zich na 
voltooiing van de tocht af te melden. 
Ze maken daarbij ook nog kans om 
iets lekkers te winnen uit de verlo-
ting. 
Info: hh-bouwhuis@kpnmail.nl

worden: net als een wens “van boven” ontvangen. Kun-
stenaars en vrijwilligers begeleiden de rituelen.

Meer weten
Op de website van Levende Namen www.levendenamen.nl 
is alle informatie te vinden. Deze gedachtenisbijeenkomst 
is gratis en voor iedereen vrij toegankelijk. Een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Daarvoor is aan het eind 
van de route de gelegenheid. Daar wordt gratis koffie en 
thee aangeboden. 
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Doe mee en maak kans op een heerlijke 
hotstone- of bamboomassage met rugscrub van 
BeautyBoerderij Schipbeek

                 Deze prijs wordt mogelijk gemaakt door:

Breng le� ers uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 toegangskaartje 6 onderbed 12 pl. in Noord-Holland 14 
klus 16 eigenti jds 18 wonder 21 komisch nummer 23 of dergelijke 24 
tamelijk 25 Chinese munt 26 zonder glans 27 geneesmiddel 28 Chinese 
braadpan 29 onderoffi  cier 31 niet parkeren 32 errore excepto 34 pers. 
vnw. 35 lange reeks 38 onlangs 41 een zeker iemand 42 snelle loop 43 
inborst 46 vliegtuigloods 49 reeds 50 Oude Verbond 52 zangnoot 53 
selenium 54 kern 55 zenuwachti g 57 etcetera 58 geti jde 59 zeevogel 60 
pers. vnw. 61 deksel 63 cijferen 65 nagerecht 66 ingeving 68 Ierland 70 
zeemacht 71 hoofddeksel.

Verti caal: 2 olm 3 compact disc 4 deel v.e. viool 5 zeer goed 7 
werkplaats 8 ouderwets speelgoed 9 muzieknoot 10 grote papegaai 11 
Grieks eiland 13 schildknaap 15 label 17 afgod 19 deel v.h. lichaam 20 
aanlegplaats 22 komiek 30 zeer heldere ster 33 dramati sche ruzie 36 
een weinig 37 mannelijke hond 39 ti jdperk 40 griezelig 43 pl. in Italië 
44 bewijs van afwezigheid 45 Europeaan 46 hakwerktuig 47 longkwaal 
48 doktersvoorschri�  51 hebberig persoon 52 zangwijs 56 grondstof 
voor turf 62 lichtbeeld 63 koordans 64 slokje 65 breinaald 67 doctor 69 
Romanum Imperium.

www.margaklompe.nl

De Ente vaart in 
Nacht van de Nacht
Lochem- Tijdens de Nacht van de Nacht 
op zaterdag 29 oktober is het mogelijk 
met Berkelzomp De Ente de Berkel op te 
varen met onder andere langs kasteel de 
Cloese. 

De vaarten vanaf 20.00 uur duren ongeveer 
een uur. Gevaren wordt vanaf de Zompen-
loods ’t Anker aan de Stijgoord 2. Boeking 
vooraf is noodzakelijk bij: VVV Lochem 
Markt 2 te Lochem, tel. 0573-251898 
info@vvvlochem.nl, b.g.g. schipperstele-
foon, tel. 06-14982552. 
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Bon t.w.v. € 75,- te besteden bij 
Zweverink Muziek in Lochem.

Deze prijs wordt 
mogelijk gemaakt door:

Winterseizoen 
Huis Verwolde

Laren- In het winterseizoen gaat huis 
Verwolde alleen op specifi eke dagen 
open voor de rondleiding ‘Grand Tour’. 
Tijdens deze rondleiding zijn vertrekken 
te zien die normaal gesloten blijven voor 
publiek. Datum: zondag 6, 13 en 20 no-
vember, 11 en 18 december, om 15.00 uur, 
kosten 18,50 euro p.p., donateurs en mu-
seumkaarthouders 8,50 euro. Reserveren 
noodzakelijk: www.glk.nl/verwolde

Schemeravonden 
Verwolde
Laren- Op donderdagavonden in no-
vember en december kunnen bezoekers 
terecht voor een rondleiding door het 
huis Verwolde om het onderhuis, de 
beletage en de eerste verdieping te be-
zichtigen in avondsferen. 

Op deze donkere avonden worden bezoe-
kers opgewacht bij de poort en onder bege-
leiding van lantaarnlicht naar het onderhuis 
gebracht. In de oude keuken wordt gestart 
met koffi  e of thee en appelgebak waarna de 
rondleiding volgt. 

Datum: donderdag 3, 10 en 17 november, 
1, 8 en 15 december om 19.00 uur bij de 
poort, kosten 15 euro p.p., donateurs en 
museumkaarthouders 10 euro. Reserveren 
noodzakelijk: www.glk.nl/verwolde
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Doe mee en maak kans op een 
tegoedbon t.w.v. € 75,- te besteden bij 
Schildersbedrijf Van der Wal in Laren.
  Deze prijs wordt mogelijk gemaakt door:

Puzzelt u mee?
Stuur de oplossingen van de prijspuzzels vóór 20 november 
naar info@weekbladindekijker.nl of Rengersweg 32, 
7245 NB Laren en maak kans op mooie prijzen! 
De prijzen staan vermeld bij de puzzels.

Laren- Zondagavond 6 
november vindt op de 
Algemene begraafplaats 
de achtste Lichtjesavond 
Laorne plaats tussen 
16.30 en 18.30 uur. Be-
langstellenden zijn van 
harte welkom om overle-
denen te herdenken of om 
anderen bij te staan die 
iemand hebben verloren 
aan de dood. Ieder kan 
dit op zijn of haar manier 
doen met ruimte voor ont-
moeting en stilte. 

Sfeervol
De hoofdpaden van de begraafplaats wor-
den sfeervol verlicht met lantaarns. Bij de 
entree aan de Dennenweg ontvangen de be-
zoekers een lichtje dat op een graf of een 
centraal punt geplaatst kan worden. Kinde-
ren die met hun ouders meekomen, kunnen 
onder begeleiding een vlinder versieren en 
deze plaatsen bij het graf van bijvoorbeeld 
hun opa of oma. Dit is bij de aula, waar ook 
koffi  e en thee wordt geschonken. 

Gedichten en Nederlandstalige liederen
Op verschillende plekken op de begraaf-
plaats dragen Larenaren een zelf gekozen 
of zelfgeschreven gedicht voor. Een van 
de gedichtenlezers is Tonny Kok. Hij is 
42 jaar beheerder van de Larense begraaf-
plaats. Veel Larenaren kennen hem. In de-
cember 2022 gaat hij met pensioen. Een 
gedicht draagt hij voor om zijn werk op 
de begraafplaats af te ronden. Tonny zet-
te zich altijd vrijwillig in voor de Licht-
jesavond. Daar is de Stichting hem heel 

dankbaar voor. 
Tijdens de Lichtjesavond zingt het koor dit 
keer Nederlandstalige liederen. Het belooft 
weer sfeervol te worden, onder leiding van 
Irma Wagenvoort. 

Vriendenfonds
De Lichtjesavond wordt georganiseerd 
door de Stichting Lichtjesavond Laorne in 
samenwerking met een groep van circa 45 
vrijwilligers. Om de Lichtjesavond fi nan-
cieel rond te krijgen is de stichting afhan-
kelijk van donateurs en vrije giften. Een 
bijdrage is van harte welkom. Rekening-
nummer: NL 55 RBRB 8836 6824 56, ten 
name van Stichting Lichtjesavond Laorne. 
Ook is het mogelijk om vriend te worden 
van de Lichtjesavond en een vrij bedrag 
per jaar te doneren. Aanmelden kan via 
vrienden@lichtjesavondlaorne.nl. 

Voor meer informatie, het programma en 
actueel nieuws: Facebook: www.facebook.
com/lichtjesavondlaorne 

Herdenken en ontmoeten op Lichtjesavond 
Laorne
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Openingstijden:
ma. / di.  gesloten
wo. / do. / vr.  10.00 - 18.00 uur
za.  10.00 - 16.00 uur

Waar haal jij jouw inspiratie, persoonlijk advies op muziekgebied?

Wie heeft een winkel vol met vele verschillende instrumenten, 
groot assortiment bladmuziek, accessoires, kadootjes 

en LEUKE AANBIEDINGEN?

In onze Allround muziekwinkel zijn wij je graag van dienst op:
Wo. / Do. / Vr. van 10 tot 18 uur. Za. van 10 tot 16 uur.

Wil je een afspraak/informatie buiten deze openingstijden dan kun je bellen of een
WhatsApp sturen naar 0573-251704 of mailen naar info@zweverinkmuziek.nl.

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