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De eerstvolgende editie van onze krant  
verschijnt in week 43 (26 oktober 2022).  
Wilt u i.v.m. de herfstvakantie de kopij aan- 
leveren vóór woensdag 19 oktober 12.00 uur.

Exel- Na een zeer regenachtige 
zaterdag brak zondagmorgen 
al vroeg het zonnetje door om 
de ruim 300 deelnemers aan 
de Wandeltocht rondom Exel 
warm te onthalen. Succes is 
dan verzekerd. 
De sfeer is prima en er is bewon-
dering voor het feit dat steeds 
weer tot dan aan toe “geheime” 
paadjes in de route zijn opge-
nomen. Bij het verlaten van een 

eenzaam donker bospaadje staan 
de deelnemers halverwege op-
eens vol in het licht op het erf 
bij pauzepunt Melkveebedrijf 
familie Langeler in Ampsen. Zo 
wordt het ook nog eens een ver-
rassingstocht. 
De organisatie is dik tevreden 
over het verloop van de dag, 
zowel door de vele positieve re-
acties als de gezelligheid die de 
wandelaars meebrengen.

Zonnige Wandeltocht rondom Exel

Een komen en gaan bij pauzepunt Melkveebedrijf familie Langeler. 
(foto: Johnny Ligtenberg)

Le Puy-en-Velay/Laren- Marc, 
de 22 jarige enduro rijder uit 
Laren, heeft van 29 augustus tot 
en met 3 september deelgeno-
men aan de ISDE (International 
Six Days Enduro) rondom de 
stad Le Puy-en-Velay gelegen in 
de Franse streek Haute Loire.
Marc nam aan deze wedstrijd deel 
als één van de teamleden van het 
Junior World Trophy Team; het 
officiële team van de Nederland-
se motorbond KNMV. Samen 
met Mike Bokslag uit Gorssel en 
Tommie Jochems uit Rijsbergen 
vormde hij het driekoppige team 
onder leiding van enduro coach 
Daan Bruijsten.
De ISDE is een internationale 
enduro wedstrijd die ieder jaar in 
een ander land verreden wordt. 
Teams uit de hele wereld komen 
hier acte de présence geven, zij 
strijden allemaal 6 dagen lang om 
de prijzen. De deelnemers rijden 
routes die bestaan uit openbare 
wegen, off-road passages en spe-
cial tests op afgesloten terreinen. 
Bij deze special tests gaat het om 
de tijd die de deelnemers hiervoor 
nodig hebben. De tijden van de 
5 tests per dag worden bij elkaar 
opgeteld en bepalen de uitslag; 
diegene met de snelste totaaltijd 
is winnaar van die dag. Een ex-
tra uitdaging van deze sport is dat 
al het sleutelwerk alleen door de 

coureur zelf mag worden uitge-
voerd. Aan het einde van de dag 
krijgen zij daarvoor 15 minuten 
om de motor weer gereed te ma-
ken voor de volgende dag. Dat 
lijkt best veel, maar als je bedenkt 
dat naast het reguliere checkwerk 
ook de banden gewisseld moeten 
worden is een kwartiertje zo om. 
Na vijf dagen enduro rijden, met 
routelengtes van ca. 250 km per 
dag en een rijtijd van 7 à 8 uur op 
de motor, stond het team op een 
keurige achtste plek (van de 16 
deelnemende teams) in hun cate-
gorie. De full profs van Italië, Fin-
land, Australië, Engeland, Spanje 
bezetten de eerste vijf plaatsen. 
Marc, Mike en Tommie zijn geen 
profs en hebben een baan, dus 
alle trainingen vinden in vrije tijd 
plaats. De geleverde prestatie is 
dan ook gewoon goed te noemen. 
Zij lieten in de tests zien met deze 
profs mee te kunnen. Het gat met 
de concurrentie was kleiner dan 
vorig jaar toen de ISDE in Italië 
werd verreden.
De zesde dag van de ISDE bestaat 
uit een crosswedstrijd waarbij de 
deelnemers in groepen van start 
gaan, gebaseerd op de individuele 
tussenstand van het klassement. 
Bij deze cross bereikte Marc uit-
eindelijk een mooie tweede plek 
in zijn groep. Na een matige start 
moest hij een aantal plaatsen 

goedmaken, uiteindelijk wist hij 
twee ronden voor het einde door 
te stoten naar de tweede plaats 
door het inhalen van een Belgi-
sche concurrent, de snel gestarte 
Portugees was te ver weg om deze 
nog te kunnen achterhalen.
Na deze intensieve week kijkt 
Marc met een goed gevoel terug 
op de mooie wedstrijd. Het biedt 
zeker perspectief voor de aan-
staande Nederlandse wedstrijden 
en de verdere toekomst. Wie weet 
kan hij volgend jaar, wanneer de 
ISDE in Argentinië wordt verre-
den, weer deel uitmaken van het 
Team NL en deze prestatie herha-
len of wellicht verbeteren…

Marc Zomer levert prima prestatie 
in Frankrijk

Het Junior World Trophy Team van de KNMV met van links naar rechts: Tommie, Mike en Marc.  
(foto: Shotsbyroos)

Almen- Vanavond woensdag 
28 september wordt het eer-
ste notenkraakconcert in de 
Notenkraker in de voormalige 
winkelruimte aan de Dorps-
straat 20 gehouden. 
Bart Guichelaar-Villerius (gitaar) 

en Natasja La Valletta (zang) van 
het duo Flor de Lis vertolken de 
Spaanse flamenco. 
Inloop 19.30 uur, aanvang 
20.00 uur. Entree 15 euro.  
Kaarten reserveren kan via 
info@hedengesloten.nl.

Notenkraakconcert aan de Dorpsstraat
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Agenda

 Donderdag 29 september 
Lochem 
•	 Senioren	fietstocht,	infor-

matie:	Bertus,	0573-254173,	
vertrek:	Kleine	Markt,	13.30	
uur	

Zaterdag 1 oktober 
Lochem 
•	 Workshop	Valkerij	Schaap,	

locatie	wordt	bij	reserveren	
bekend	gemaakt,	info	06-
40733847	

Maandag 3 oktober 
Lochem 
•	 Bridgeclub	Jump’85	organi-

seert	bridgemiddag,	Stads-
huus,	13.15	uur	

Dinsdag 4 oktober 
Lochem
•	 Stadswandeling	onder	be-

geleiding	van	een	stadsgids,	
reserveren	bij	VVV	Lochem,	
Markt	2,	13.30	uur	

•	 Klankreis-	Balans	in	Jezelf,	
opgave:	sms/whatsapp	Linda	
06-45009380,	OnderLangs	
83,	10.30-21.00	uur	

Woensdag 5 oktober 
Gorssel
•	 Garibaldi,	leeuw	van	de	ita-

liaanse	eenheid,	verhaal	door	
Jan	Willem	Arends,	Molen-
weg	53-55,	10.30	–	13.30	uur		

Lochem 
•	 Advendo,	muziekproject	

Slagwerkbende,	meer	info:	
www.advendo-lochem.nl,	
Runmolenlaan	25,	17.15-
18.00	uur	

Donderdag 6 oktober 
Lochem
•	 Senioren	fietstocht,	zie	29/9	
•	 Advendo,	muziekproject	

Blaasbende,	meer	info:	www.
advendo-lochem.nl,	Runmo-
lenlaan	25,	16.30-17.15	uur

Vrijdag 7 oktober 
Laren 
•	 	“Week	van	de	toegankelijk-

heid”	met	speciale	activiteit	
voor	mensen	met	en	zonder	
beperking,	Huis	Verwolde	
Jonker	Emilelaan	4,	poort	

gaat	open	om	8.30	uur,	aan-
melden	via	mail	naar	 
verwolde@glk.nl,	10.30	uur	

Zaterdag 8 oktober 
Laren 
•	 Repair	Café,	Verwoldseweg	

1,	9.30	en	12.30	uur	

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober
Lochem 
•	 Jubileumvoorstelling	75	jaar	

Theatergroep	TOP	 
“TOPPOURRI”,	Oosterwal	
22,	za.	15.00	uur	en	zo.	20.00	
uur	

Zondag 9 oktober 
Lochem 
•	 Paddenstoelen	zoeken	op	

Landgoed	Velhorst,	start-
plaats:	grote	parkeerplaats	
Landgoed	Velhorst	aan	de	
Lageweg,	info:	Harrie	Pel-
grim,	06-25147998,	harriepel-
grim@hotmail.com,	14.00	uur	

Maandag 10 oktober 
Lochem
•	 Bridgeclub	Jump’85	organi-

seert	bridgemiddag,	zie	3/10	

Dinsdag 11 oktober 
Lochem 
•	 Stadswandeling	onder	bege-

leiding	van	een	Stadsgids,	
zie	4/10	

 
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
•	 Varen	met	de	Berkelzomp,	

t/m	oktober,	reserveren	ver-
plicht	bij:	VVV	Lochem,	
Markt	2,	(0573)	25	18	98,	
info@vvvlochem.nl,11.00	
uur,	13.30	uur	of	15.30	uur	

Lochem
VVV Lochem

Markt 2, Lochem
7241 CJ  Lochem

0573-251898
www.vvvlochem.nl
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Lochem- Graafschap bibli-
otheken heeft op 22 juni op-
nieuw een officieel kwaliteits-
certificaat ontvangen van de 
Certificeringsorganisatie Bi-
bliotheekwerk, Cultuur en 
Taal (CBCT). Hiermee voldoet 
de organisatie aan belangrijke 
kwaliteitsnormen die gelden 
voor bibliotheek- en cultuur-
organisaties. 
Het	certificaat	 is	vier	 jaar	geldig.	
De	 Certificeringsorganisatie	 Bi-
bliotheekwerk,	 Cultuur	 en	 Taal	
(CBCT)	 toetst	 als	 onafhankelijke	

organisatie	 de	 kwaliteit	 van	 bi-
bliotheek-	 en	 cultuurorganisaties	
en	 van	 programma’s	 en	 diensten	
voor	geletterdheid.

Opnieuw  
kwaliteitscertificaat 
voor Graafschap  
bibliotheken

Mirjam Dijkman (l) en Marlon 
van der Zwaan (r). Beide betrok-

ken bij het Taalhuis Lochem- 
Zutphen.

Lochem-  Leger des Heils zoekt 
naar collectanten in Lochem 
voor de jaarlijkse collecteweek 
van 28 november tot en met 3 
december. 
Alleen	met	de	hulp	van	vrijwil-
ligers	 is	het	voor	de	organisatie	

mogelijk	 op	 buurtniveau	 activi-
teiten	 te	blijven	organiseren	om	
sociale	 uitsluiting	 en	 eenzaam-
heid	te	bestrijden.	
Aanmelden	kan	via:	https://www.
legerdesheils.nl/word-collecte-
vrijwilliger

Collectanten nodig voor Leger des Heils

Lochem- Dinsdagmiddag 4 ok-
tober, in de week van de opvoe-
ding, wordt het nieuwe Ouder 
en Kind café ‘de Huiskamer’ in 
de Grote Garve geopend. Tus-
sen 15.30 en 17.00 uur zijn be-
langstellenden welkom om een 
kijkje te nemen in ‘de Huiska-
mer’ en om kennis te maken met 
de initiatiefnemers. 
Ouder	 en	 Kind	 café	 ‘de	 Huiska-
mer’	 is	 een	 ontmoetingsplaats	
voor	 ouders	 en	 kinderen.	 Het	 is	
een	nieuw	initiatief	in	Lochem	en	
is	ontstaan	uit	een	samenwerking	
tussen	 Esther	 Bakker	 (Gezond-
heidsbevorderaar	&	Aanjager	van	
de	 beweging	 #opladers	 -	 Yunio)	
en	 Sandra	 Boogert	 (coördinator	
Onderwijs	 Achterstanden	 Beleid	
Lochem	 &	 leerkracht).	 Esther	 is	
enthousiast	 over	 de	 samenwer-
king:	 “#Opladers	 is	 een	 initiatief	
van	 de	 gemeente	 Lochem	 dat	
ouders	 en	 hun	 netwerk	 stimu-
leert	 naar	 elkaar	 om	 te	 zien,	 on-
derling	 te	 praten	 over	 opvoeden	
en	opgroeien	en	samen	dingen	te	
organiseren	 en	 ondernemen.	 Dit	
initiatief	 sluit	 hier	 naadloos	 bij	
aan.	Samen	met	kinderopvangor-
ganisaties	‘Avonturijn’	en	‘Konijn	
en	Ko’	worden	in	‘de	Huiskamer’	
workshops,	voorleesuurtjes	en	in-
loopochtenden	 voor	 ouders	 met	
kinderen	 in	 de	 leeftijd	 van	 0-12	
jaar	georganiseerd”.	Sandra	coör-
dineert	de	activiteiten	en	 is	 in	de	
komende	maand	ook	bezig	met	de	
uitvoering	 daarvan.	 Sandra:	 “Het	

zou	 leuk	 zijn	 als	 in	 de	 toekomst	
ouders	 zelf	 ook	 activiteiten	 aan-
dragen	en	organiseren.	In	principe	
zijn	 alle	 activiteiten	 gratis.	 Een	
enkele	 keer	 zal	 er	 een	 onkosten-
vergoeding	gevraagd	worden.	We	
willen	 het	 laagdrempelig	 houden	
en	 hebben	 vooral	 als	 doel	 om	
ouders	 met	 elkaar	 in	 contact	 te	
brengen.	 Dat	 doen	 we	 door	 het	
geven	 van	 workshops,	 creatieve	
dingen	die	je	later	thuis	ook	met	je	
kind(eren)	kunt	doen.	
Tussendoor	 is	 er	 ruimte	voor	het	
uitwisselen	 van	 ervaringen	 bij	
het	 opvoeden.	 Ook	 zijn	 er	 voor-
leesochtenden	 waar	 ouders	 met	
hun	 peuters	 naar	 toe	 kunnen.	
Terwijl	 de	 kinderen	 naar	 een	 in-
teractief	verhaal	luisteren	kunnen	
ouders	 gezellig	met	 elkaar	 koffie	
drinken	of	komt	er	 iemand	infor-
matie	 geven	 over	 bijvoorbeeld	
bewegen,	 taalontwikkeling	 of	
gezond	 eten.	 Opgeven	 is	 soms	
nodig,	maar	vaak	kun	 je	gewoon	
binnen	 komen	 lopen.	 Dit	 staat	
aangegeven	 bij	 ons	 activiteiten-
aanbod	op	de	website”.	
www.huiskamerlochem.nl.	

Ouder en Kind café in de Grote Garve

Lochem- Jump’85 maakt bij 
het opleiden van nieuwe leden 
gebruik van het door de NBB 
ondersteunde “Start met Brid-
ge”. Deze opleidingsmethodiek 
is er op gericht om mensen zo 
snel mogelijk in clubverband 
te laten bridgen en goed te in-
tegreren binnen de bridgeclub. 
De lessen worden, afhankelijk 
van het aantal deelnemers, 
verzorgd door eigen leden van 
de bridgeclub. De cursus wordt 
in 12 lesavonden gegeven op 
maandagavond van 19.30 tot 
21.30 uur in Het Stadshuus, 
Markt 3.
Als	 lid	 van	 de	 club,	 zijn	 er	 geen	
kosten	verbonden	aan	deze	“Start	
met	 Bridge”	 opleiding.	 Na	 deze	
opleiding	 zijn	 de	 cursisten	 echter	

nog	geen	volleerd	bridger	en	is	en	
vervolgopleiding	 mogelijk.	 Hier-
mee	zijn	nog	eens	12	 lesavonden	
gemoeid.	 De	 kosten	 hiervan	 zijn	
beperkt.
Belangstellenden	 die	 zich	 aan-
melden	 als	 lid	 krijgen	 het	 boekje	
“Start	 met	 Bridge”,	 het	 bijbeho-
rende	 werkboek	 toegestuurd	 en	
informatie	 over	 het	 opleidings-
schema.	Tevens	is	er	tegelijkertijd	
inschrijving	 als	 lid	 van	 de	 NBB	
met	ontvangt	van	het	maandelijkse	
bridgeblad	van	de	NBB.	Aanmel-
den	kan	via	secretariaat:	secretaris	
@jump85.nl	of	0573-256531.
Voor	 vragen	 over	 de	 opleiding	
verder	 bij	 Hans	 Derrix	 (waj@
derrix.nl,	 0573-255034)	 of	 Han	
Alink	 (h.alink1@chello.nl,	 0575-
572116).

Lochem- Bridgeclub Jump’85 
organiseert op 12 maandagen 
van 19.30 tot 21.30 uur in het 
Stadshuus in Lochem een ver-
volgcursus bridge
Leidraad	 zal	 zijn	 de	 boekjes	
‘Start	met	Bridge’	deel	2	en	3.	De	
lessen	 zullen	 niet	 droog	 en	 saai	
zijn.	Er	zal	veel	aandacht	besteed	
worden	 aan	 het	 “hoe	 en	 waar-
om”,	 zodat	 er	 kennis	 en	 begrip	
ontstaat	voor	de	toepassing	op	de	
bridgeavond.	Er	zal	ook	veel	aan-
dacht	zijn	voor	vragen	waardoor	
er	 ruimte	 is	 voor	 onderwerpen	
die	 niet	 direct	 in	 het	 boekje	 be-
handeld	worden.
De	eerste	les	is	op	maandagavond	
3	oktober	en	vervolgens	om	de	14	
dagen.	Pen	 en	papier	meenemen.	
Koffie,	thee	en	drankjes	zijn	voor	
eigen	kosten.	Minimale	deelname:	
12	cursisten.	
Voor	leden	is	de	deelname	gratis.	
Voor	 niet	 Jump	 leden	 bedragen	
de	kosten	50	euro.	De	theorie-	en	
werkboeken	 ‘Start	 met	 Bridge	
Deel	 2	 en	 3,	 plus	 een	 ingevulde	
systeemkaart	 zijn	 desgewenst	 bij	
Jump’85	 te	 bestellen.	 Voor	 meer	
informatie	 www.jump85.nl	 of	
mail	secretaris@jump85.nl

Vervolgcursus bridge 
Bridgeclub Jump’85

Beginnerscursus “start met bridge” bij Jump’85

Laren- Vereniging “Vrienden 
van de streektaal Veur Lochem 
en Umgeving” organiseert 
dinsdag 11 oktober in Kultur-
hus ’t Kruispunt een gezelli-
ge avond met mevr. Faber uit 
Staphorst.

Zij	 gaat	 over	 Staphorster	 kleder-
drachten	 en	 gebruiken	 vertellen	
en	demonstreren.	Kosten:	10	euro	
p.p.,	 inclusief	 2	 consumpties.	
Aanvang:	 20.00	 uur.	 De	 zaal	 is	
open	 om	 19.30	 uur.	 Iedereen	 is	
hartelijk	welkom.

Vrienden van de streektaal

De Grolsche Hofzangers 
in Barchkerk
Barchem- Zondagmiddag 2 ok-
tober heeft de Stichting BIM 
de Grolsche Hofzangers uitge-
nodigd voor een optreden in de 
Barchkerk. 
Dit	mannenkoor	uit	Groenlo	heeft	
een	 zeer	 uitgebreid	 repertoire.	
Aanvang	14.30	uur.	De	entree	be-
draagt	 12,50	 euro	 inclusief	 koffie	
of	 thee	 in	 de	 pauze).	 Liefst	 per	
pin	afrekenen.	Voor	aanmelden	of	
meer	 informatie	 bij	 Dirk	 Rossel	
(06-19178185)	of	Annemarie	Tim-
mer	Arends	 (06-54924944)	of	via	
secretaris@stichtingbim.com.	 In-
dien	niet	uitverkocht	zijn	er	op	de	
dag	van	de	uitvoering	nog	kaarten	
te	koop	in	de	entree	van	de	kerk.
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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!

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

0573-794510  |  info@solarama.nl  |  www.solarama.nl
Langelersdijk 1 | 7245 PE Laren GLD
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Laren- Het programma “Echt”  
met Astrid Cattel is te zien in 
Kulturhus ’t Kruispunt op zater-
dagavond 1 oktober. De bevlogen  
theatermaakster Astrid Cattel 
gaat solo en staat nu met een eigen 
programma “Echt, iets is mooi als 
het echt is’ op de planken.
De actrice acteert sinds 11 jaar als 
de vaste stand-in van Irene Moors 
bij het RTL4 TV programma De 
Tv Kantine. Afgelopen 2 thea-
terseizoenen bracht zij, zingend, 
samen met de zoon van Toon een 
hommage aan Toon Hermans. 
Met haar eerste soloprogramma 
“Echt” heeft cabaretière Astrid 
Cattel haar eigen teksten en mu-
zieknummers bijeengebracht. Met 
haar teksten en muziek verbindt 
Astrid haar wereld met die van het 
publiek en wordt daarbij begeleid 
door haar pianist. 

Tijdens de voorstelling worden de 
bezoekers meegenomen in situa-
ties uit het leven die ze allemaal 
tegenkomen en herkennen. Astrid 
deelt hierin haar echte emotie en 
puurheid, maar is ook niet wars 
van enige zelfspot, met een stevi-
ge knipoog naar cabaret. Doordat 
Astrid haar jarenlange ervaring 
en haar persoonlijke warmte èn 
energie voelbaar zijn in de zaal, 
maakt dat het geheel tot chique, 
charmant amusement. 
De zaal van het Kulturhus is open 
vanaf 19.30 uur. De entree is 20 
euro inclusief koffie en thee voor-
af en een pauzedrankje. Kaarten 
zijn te verkrijgen vanaf 1 septem-
ber bij de kassa van ’t Kruispunt 
of bij het postagentschap van Plus 
Beuzel in Laren. Kaarten zijn ook 
te bestellen door een mail te zen-
den naar info@kulturhuslaren.nl 

Astrid Cattel met “Echt”  
in Kulturhus ‘t Kruispunt

Ons 24-uurs ritme kent momen-
ten van rust en ontspanning. 
Overdag zijn we actief. ’s Nachts 
rusten we om de volgende dag 
weer fris en fruitig verder te kun-
nen. Het lichaam gebruikt daarbij 
twee systemen: het sympathische 
systeem voor de actie en het pa-
rasympatische systeem voor de 
rust. Vergelijk het met een gas- 
en rempedaal. Het lijkt een beetje 
op een zigzaggrafiek: overdag ga 
je actief omhoog de heuvel op en 
’s nachts daal je rustend weer af. 
Met een goede balans tussen het 
gas- en rempedaal in het dage-
lijks leven blijf je in evenwicht. 
Wat kan je daarbij helpen?

Stilte en rust
Stilte en rust zijn belangrijk, deze 
worden bij ons enorm onder-
schat. In de stilte kan de hippo-
campus, een gebied in de herse-
nen, aanzet geven voor celgroei 
en aanleg van nieuwe zenuwen. 
Rust helpt om beter te herstel-
len, beter te leren. Anneke Stuij, 
werkzaam in Lochem als thera-
peut: “Mijn vader had vroeger 

als veearts in Neede en Borculo 
een druk bestaan. Tussen de mid-
dag deed hij even zijn ogen dicht 
in zijn gemakkelijke stoel. Wij 
moesten hem dan na 5 minuten 
wakker maken. Dan kon hij er 
weer tegen aan!”

Plezier en verbinding
Eenzaamheid is dodelijker dan 
roken. Het heeft invloed op je 
lichaam. Er zijn op de wereld 
zogenaamde “blue zones”, ge-
bieden waar mensen heel oud 
worden. In die gebieden is rela-
tief veel aandacht voor verbon-
denheid, vriendschap, zorg voor 
elkaar en een siësta om bij te tan-
ken. Daar kunnen we hier van le-
ren. Zorg voor voldoende balans 
in je leven, met ontspanning en 
plezier. Zoek sociale contacten, 
blijf in beweging en ontwikkel 
hobby’s. Dat zorgt voor een be-
tere slaap en vermindert stress. 
Dat is belangrijk, want ook stress 
en zorgen hebben invloed op je 
lichaam. 

Massage en oefeningen
Massage en positieve aanraking 
hebben een gezond effect. Deze 
werken rechtstreeks door op de 
centra voor welbevinden in je 
brein. Anneke: “De klanten in 
mijn praktijk bevestigen dat. 
Mijn behandelingen zijn vooral 
gericht op klachtenvermindering 
en welzijn. Op een goede balans 
tussen het gas- en rempedaal.”

Anneke Stuij begon haar carrière 
eerder als fysiotherapeut, maar 
werkt nu als ontspanningsthe-
rapeut, met voetreflexmassage, 

neuroreflexologie, stoelmassage, 
eenvoudige ontspanningsoefe-
ningen en/of healing. Ze helpt 
volwassenen en kinderen die niet 
lekker in hun vel zitten. Denk 
aan chronische klachten, zoals 
stress, vermoeidheid, angst, nek-
klachten, burn-out, Long Covid, 
spierklachten en veel meer. Haar 
praktijk is gevestigd op Toren-
molenlaan 84 in Lochem en aan-
gesloten bij de FAGT, een erken-
de beroepsvereniging. 

De behandelingen zijn geen ver-
vanging van reguliere medische 
zorg, maar waardevol bij allerlei 
klachten. En bij de meeste zorg-
verzekeraars in het aanvullende 
pakket. Boeken van een afspraak 
of van een vrijblijvend advies-
gesprek kan via 06-40153078 of 
praktijkannekestuij@gmail.com 
of via de website www.praktijk 
annekestuij.nl  

Anneke: “Neem voor meer infor-
matie gerust contact met mij op 
via mail of telefoon of boek een 

vrijblijvend adviesgesprek”.

We hebben een gas- en een rempedaal

Laren- Nu de Larense Kermis 
weer achter de rug is, maken 
de mensen in Laren en wijde 
omgeving zich weer op voor 
het volgende grote evenement, 
namelijk BullRock. Dit jaar 
zal dit op 4, 5 en 6 november 
plaatsvinden, waarbij de ma-
rathon-radio-uitzending op 
“De eerste zaterdag van no-
vember” te beluisteren zal zijn.
Ter afsluiting van deze radio-dag 
zal wederom een vol uur inge-
ruimd worden voor de “Top of the 
Bull”, oftewel de stem van het pu-
bliek. Dit betekent dat jij op jouw 
eigen favoriete rockmuziek kan 
stemmen. De nummers met de 
meeste stemmen worden gedraaid, 
simpel als dat. Ook zullen er ver-
zoeknummers, daar waar deze 

mooi aansluiten, geïntegreerd 
worden in de diverse thema-uren.
Je kan je stem uitbrengen op 
www.bullrock.nl. Onder de in-
zendingen worden leuke prijzen 
verloot. De uitzending waarin 
alles te beluisteren is, is te ont-
vangen op FM 91.9Mhz, en de 
live-beelden zullen te zien zijn 
op www.bullrock.nl. Het spek-
takel start zaterdag 5 november 
om 9.00 uur, en zal deurdonde-
ren tot 17.00 uur.
Wil je van dit alles niets missen, 
zet 5 november in je agenda en 
houd de website, en/of de face-
bookpagina van BullRock in de 
gaten. De komende periode zal 
hier alle aanvullende info, en de 
gebruikelijke zin en onzin, op 
verschijnen.

Jouw favoriete muziek op  
BullRock FM

Jubileum handwerk-
tentoonstelling  
Vrouwen van Nu

Vorden- De Commissie Crea-
tief Handwerk Vrouwen van Nu 
Gelderland organiseert donder-
dag 6 en vrijdag 7 oktober een 
handwerktentoonstelling in het 
Kulturhus in Vorden. 
Omdat de commissie 70 jaar be-
staat is het een jubileumtentoon-
stelling. Er zijn daarom veel oude 
en nieuwe handwerken te zien. 
Het afgelopen jaar heeft de com-
missie in samenwerking met het 
Histeam een project breirol Hen-
riëtte Huizinga georganiseerd. 
De oude breirol is van Henriëtte 
Huizinga uit 1875. Aan het pro-
ject hebben meer dan 50 dames 
uit heel Nederland en België 
meegedaan. Het belooft daarom 
een afwisselende tentoonstelling 
te worden. De tentoonstelling is 
geopend donderdag 6 oktober van 
10.00 tot 17.00 uur en vrijdag 7 
oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegangsprijs is 5 euro p.p.

Stilteviering in  
Witte kerk
Lochem- In de Witte Kerk Lo-
chem wordt zondag 9 oktober 
vanaf 19.00 uur een Taizé stilte-
viering gehouden. Het thema is: 
de vreugde van het ontvangen.

Laren- Zondag 23 oktober orga-
niseert Toeristenbelang Laren 
een Herfsttinten-boerenkool-
tocht. Vanaf de fiets of per auto 
kan er weer genoten worden 
van de mooie afwisselende en 
kleurrijke omgeving van Laren. 
De inschrijving en start is vanaf 
Witkamp, Dorpsstraat 8 tussen 
10.00 en 13.00 uur. Halverwege 
de tocht is er een rustpauze met 

een gratis en originele prijsvraag. 
Aan het eind van de tocht kun-
nen de deelnemers bij Witkamp 
tot 17.00 uur genieten van een 
smakelijk boerenkool met worst 
buffet.
De deelnamekosten zonder maal-
tijd zijn 3 euro p.p. en 5 euro per 
auto. Deelname inclusief de boe-
renkoolmaaltijd bedraagt 13 euro 
p.p. www.toeristenbelanglaren.nl

Herfsttinten-boerenkooltocht  
Toeristenbelang Laren
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Veldhoenkamp 3 - Laren gld
€ 315.000,= k.k.

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

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
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Oktober
Zo. 02  De Tukkers  - Witkampers, 14.00 uur
Zo.  09  Witkampers – SDC ’12, 14.00 uur
Zo. 16  ATC ’65 – Witkampers, 14.00 uur
Zo. 23 Herfsttintenboerenkooltocht door Toeristenbelang,  
 start: Witkamp, 10.00-13.00 uur
Zo. 30  Witkampers – Schalkhaar, 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- Na ruim 13 jaar ge-
vestigd te zijn geweest aan de 
Haalmansweg in Lochem is 
Veldmaat ICT onlangs ver-
huisd naar de Zutphenseweg 
2a, naast het AVIA-tankstation. 
De nieuwe bedrijfsruimte is de 
afgelopen maanden flink opge-
knapt en voorzien van een mo-
dern interieur. De buitenzijde 
van het pand wordt in het na-
jaar helemaal opgeknapt en van 
een frisse kleur voorzien, net als 
de omliggende (historische) ge-
bouwen. Het pand zal zodoende 
binnenkort in de steigers staan.
 
Einde bedrijfsverzamelgebouw
Na jaren vanuit huis te hebben 
gewerkt startte eigenaar Jochem 
Veldmaat in mei 2009 het eerste 
multifunctionele bedrijfsverza-
melgebouw in Lochem, te we-

ten Ondernemershuis De Sibbe. 
Sindsdien hebben talloze be-
drijven en organisaties gebruikt 
gemaakt van één van de ruimtes 
aan de Haalmansweg. Met de 
verhuizing van Veldmaat ICT 
wordt binnenkort ook Onderne-
mershuis De Sibbe opgeheven. 
Inmiddels hebben alle gebruikers 
elders onderdak gevonden.

Nieuwe zichtlocatie
Dat Veldmaat ICT nu een promi-
nente zichtlocatie heeft is duide-
lijk te merken. Veel nieuwe klan-
ten - zowel particulier als zakelijk 
- hebben hun weg al gevonden 
naar het bedrijf. En het feit dat 
computerwinkel MMT aan de 
Eekmolenweg (naast de Expert) 
eind mei de deuren voorgoed 
sloot leverde deze zomer ook al 
de nodige extra klanten op.

Openingstijden
U kunt op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 t/m 17.00 uur bij ons 
terecht aan de Zutphenseweg 2a 
in Lochem. Bij voorkeur vooraf 
bellen.

Zowel particulieren als bedrijven
Veldmaat ICT verzorgt al sinds 
2003 betrouwbare web en ict op-
lossingen voor zowel particulie-
ren als bedrijven. 
Kijk op www.veldmaat-ict.nl voor 
meer informatie of neem via 0573-
251812 vrijblijvend contact op. 

ict oplossingen
Zowel particulieren als bedrijven 
kunnen bij ons terecht voor de 
aanschaf, de reparatie en het on-
derhoud van laptops en compu-
ters. Maar ook printers en andere 
randapparatuur evenals software 
en licenties zoals Microsoft Offi-
ce en Norton AntiVirus kan men 
bij ons kopen. 

web oplossingen
Voor bedrijven zijn wij een er-
varen regionale partner voor 
het verzorgen van een zakelijke 
mailbox, de registratie van een 
domeinnaam of het bouwen van 
een website. Daarnaast leveren 
wij onder andere zakelijk glasve-
zel op de regionale bedrijventer-
reinen en VoIP-telefonie.

Veldmaat ICT is verhuisd

Lochem- Veel belangstelling van 
de jeugd op dinsdag 18 septem-
ber in het verenigingsgebouw 
van muziekvereniging Advendo. 
Diverse basisscholen uit Lochem 
kwamen naar de muziekvereni-
ging voor een leuke en interac-
tieve muziekworkshop gegeven 
door twee ervaren dirigenten. 
Binnenkort start, aansluitend 
op deze workshop, een nieuw 
slag- en blaasbendeproject. 
Onder professionele leiding van 
de dirigenten Ruben Maathuis en 
Guido Cornet hebben de kinderen 
tijdens de muziekworkshop instru-
menten kunnen uitproberen en sa-
men muziek gemaakt. Aansluitend 
op deze workshop start Advendo 
met twee muziekprojecten name-
lijk de Blaasbende en Slagwerk-

bende. Tijdens deze projecten 
worden de kinderen meegenomen 
in de wereld van de instrumentale 
muziek en na die 6 weken zullen 
ze het project afsluiten met een 
heus slotconcert. Van saxofoon, 
klarinet, trompet of trombone, rit-
misch en/ of melodisch slagwerk. 
Alles is mogelijk. De instrumen-
ten en muziek liggen klaar. 
De blaasbende start op donderdag 
6 oktober, van 16.30-17.15 uur en 
de slagwerkbende woensdag 5 ok-
tober, van 17.15-18.00 uur. Geza-
menlijk slotconcert voor de Sint is 
op vrijdag 25 november. Iedereen 
vanaf 7 jaar is welkom. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.advendo-lochem.nl

Jeugdgroep Advendo.

Laren- Liefde voor dieren was 
het thema van de 46e ‘Lande-
lijke Jeugdshow Laren’ op za-
terdag 17 september. Kinderen 
uit heel Nederland waren bijéén 
om hun mooiste raskonijnen, 
cavia’s en sierduiven te laten be-
oordelen op hun raskenmerken. 
De keurmeesters zagen hoe goed 
de dieren in conditie waren en 
zich van hun fraaiste kant lieten 
zien. De jeugdige deelnemers lie-
ten duidelijk zien hoeveel liefde 
zij voelen voor hun dieren die ze 
dagelijks verzorgen. De St. Stef-
fenmanege ademde de liefde door 
de vele handgemaakte harten die 
opgehangen waren.
In haar openingswoord refereer-
de Marjan Holmer aan het feit 
dat hoenders en de sier- en wa-
tervogels er helaas vanwege de 

vogelgriep niet bij mochten zijn. 
Zij vroeg de kinderen dan ook kei-
hard te roepen “wij missen jullie”. 
Helaas geen gesnater en gekakel 
op deze unieke jeugd kleindieren-
show. Pels en Pluim kijkt vooral 
naar wat er wel kan en zo ging de 
46e Jeugdshow met minder dier-
groepen toch gewoon door.
Nederlands jeugdkampioen bij 
de konijnen werd Tijs Roskam uit 
De Pol met een Kleurdwerg. Het 
Nederlands kampioenschap bij de 
sierduiven was er voor een Arabi-
sche Trommelduif van Twan van 
Vugt uit Gemert. Bij de cavia’s ging 
de titel naar Lieve Verrijdt uit Box-
meer. Rowan Munneke uit Schee-
ma won met een Lachduif. Het bes-
te ei uit de eierkeuring was van een 
kip van Noah Abbink uit Enschede. 
De jeugdleden van Pels en Pluim 

Laren deden het ook voortref-
felijk. Zij scoorden samen bijna 
het hoogste aantal gemiddelde 
punten in de verenigingscompeti-
tie. Groot was de blijdschap toen 
bleek dat zij de op één na beste 
club van Nederland in 2022 wa-
ren! De Lekzoom uit Groot Am-
mers was de allerbeste! Pels en 
Pluim is dan ook trots op haar 
jeugdleden. 
Op 12 en 13 november showen 
Pels en Pluimers hun mooiste 
dieren weer in de Larense Bra-
ninkhal. Hier zal ook een unieke 
schilderijencollectie te zien zijn 
onder het motto Kleindieren in de 
schilderkunst; Kunstige portretten 
met pen en penseel.

Jeugd Pels en Pluim Laren op 1 na beste van Nederland!

Alle prijswinnaars.  
(foto: Theo Janssen) 

Advendo start blaas- en  
slagwerkbende project

Lochem- Theatergroep TOP be-
staat 75 jaar. Daarom brengt de 
theatergroep zaterdagavond 8 
oktober om 20.00 uur, zondag-
middag 9 oktober om 15.00 uur 
in de Lochemse Schouwburg 
een jubileumvoorstelling Top-
pourri, met mooie eenakters, 
monologen, zang, “dans” en ca-
bareteske scènes over Lochem. 
Top brengt voor de pauze twee 
hele leuke eenakters, waaron-
der het wel bekende “dinner for 
one”. Na de pauze nemen zij u 
mee in de geschiedenis en het 
heden van ons mooie Lochem. 
Ze hebben ervoor gekozen om 

dit keer niet een bestaand toneel-
stuk te kiezen, maar al improvi-
serend tot een leuk, grappig en ja 
zelfs ontroerend stuk te komen. 
Het speelt zich af op onze eigen 
grote markt, waar verschillende 
mensen op dat bankje komen zit-
ten. Mensen uit Lochem, nieuwe 
bewoners, allemaal hebben zij 
hun eigen verhaal en zo komen 
ook de mooie Lochemse her-
inneringen aan het licht. Wat er 
zich niet allemaal kan afspelen 
op het bankje bij ons oude post-
kantoor…. 
Kaarten zijn ook bij Schouwburg 
Lochem verkrijgbaar.

TOP met jubileumuitvoering  
Toppourri
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Let op de folder

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

jaar

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 0610026700.

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.

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

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

www.schoorsteenveegbedrijfzelhem.nl

0573-252425
www.reerink-lochem.nl

Oktober actie:

20% korting op alle professionele kwasten
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Vandaag onze jongste vrijwil-
ligster Vera ten Tije. Sinds 10 
augustus is Vera officieel vrij-
willigster binnen De Hoge Wei-
de. Vera bakt samen met haar 
moeder en de dochter van een 
bewoonster pannenkoeken op 
afdeling Enk en ze doet dit al 
sinds haar tiende.

We beginnen met onze vas-
te vraag; Dus Vera, wil je iets 
over jezelf vertellen?
Ik ben Vera ten Tije en woon 
samen met mijn ouders en mijn 
zus van 15 in Lochem. Ik ga na 
de vakantie naar de 2e klas van 
het Staring College in Lochem 
en ik wil graag kapster worden. 
Op mijn vraag of ze nog hobby’s 
heeft, hoeft ze niet lang te denken, 
zwemmen, naar de stad ijs eten 
met vriendinnen, haar hond, oefe-
nen met de kapperskoppen, zoals 
invlechten, kleuren enz., TikTok 
filmpjes maken en dat speelt ze 
ook nog op haar keyboard. Het is 
een wonder dat ze nog tijd heeft 
om naar school te gaan.

Wil je iets over je vrijwilligers-
werk vertellen?
Ik bak dus één keer in de maand 
pannenkoeken op afdeling Enk 
en dit is eigenlijk door een soort 
van grapje begonnen. Mijn 
moeder Wendy werkt al 20 jaar 
op De Hoge Weide en had een 
weddenschap met een bewoon-
ster van 101 jaar. Het ging over 
een datum dat deze bewoonster 
op De Hoge Weide was komen 
wonen en de verliezer moest 
een pannenkoek bakken voor de 
winnaar. Volgens mij heeft mijn 
moeder de weddenschap gewon-
nen, maar mijn moeder dacht dat 
het leuk zou zijn om dan voor 
alle bewoners een pannenkoek 

te bakken. De bewoners vonden 
het allemaal zo leuk en lekker 
dat we er een traditie van ge-
maakt hebben en zodoende ben 
ik één keer in de maand aan het 
pannenkoeken bakken. Op mijn 
vraag of er nog keuze is in de 
pannenkoeken, zegt Vera dat de 
meeste bewoners het liefst pan-
nenkoeken met spek eten. De 
bewoonster van 101 heeft trou-
wens de allereerste keer ook een 
pannenkoek voor mijn moeder 
gebakken, hoe bijzonder is dat. 

Wat maakt het vrijwilligers-
werk leuk voor je?
Ik vind het altijd gezellig. De be-
woners hebben altijd wel iets te 
vertellen en ze zijn blij dat ik er 
ben. Als ik samen met mijn moe-
der binnen kom lopen, dan her-
kennen een aantal bewoners ons 
al en weten dat we pannenkoeken 
eten. En naast het pannenkoeken 
bakken wandel ik ook altijd mee 
met wandelen op wielen. 

Ik vind het geweldig dat een 
meisje van 13 vrijwilligerswerk 
doet. Iets doen voor een ander, 
zonder er een beloning voor te 
krijgen, complimenten Vera!
Denkt u na dit verhaal er ook 
over om vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Binnen De Hoge 
Weide en ’t Talma zijn we al-
tijd blij met vrijwilligers. Onze 
bewoners vinden het fijn om te 
wandelen of een praatje te ma-
ken. Ook zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die de medewerkers 
van het Grand café willen on-
dersteunen met het uitserveren 
van de maaltijden, zodat ze net 
wat meer tijd hebben voor een  
praatje met de bewoners. Voor 
de maandagmiddag zoeken we 
een vrijwilliger die de kaartclub 
wil coördineren. Nieuwe vrijwil-
ligers die zich aanmelden krij-
gen een kleine attentie van één 
van de Lochemse ondernemers: 
fietsspeciaalzaak Finke, De Zui-
velhoeve, Bakker Wijnand, Bak-
ker ten Broeke, Koffie en thee-
schenkerij Semmelink of slagerij 
Sieverink.

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

Vera ten Tije

Vrijwilliger In de Kijker: 

Lochem- Vrijdag 9 september vier-
de Meester G. Propschool met het 
zomerfeest ‘Let’s go wild’ de ope-
ning van het nieuwe schooljaar. 
Met een jungle vol apen, tijgers, slan-
gen en olifanten waren vanaf 16.00 
uur ouders, verzorgers, leerkrachten 
en kinderen welkom in en om de 
school. Ondanks een tropisch regen-
buitje was het een supergezellig jun-
glefestijn. 
Winnie Dankers vertelt namens de 
ouderraad dat, na twee Corona ja-
ren, waarin veel afstand gehouden 
moest worden, het belangrijk is dat 
ouders en kinderen weer in een on-
gedwongen sfeer samen kunnen ko-
men in en rondom de school.

Ongedwongen Jungle feest op  
Meester G. Propschool

Jan is verkleed als ranger en speelt samen met 
zijn moeder spelletjes tijdens het schoolfeest op de 

meester G. Propschool in Lochem.

Lochem- Het Vocaal Ensemble 
Rijssen verzorgt zaterdag 8 ok-
tober een concert in de Gudu-
lakerk met werken van onder 
andere J.S. Bach en D. Buxte-
hude. Het koor wordt begeleid 
door het orkest The Utrecht 
Company of Music. Dhr. M. 
Zwitser zal de muzikale werken 
toelichten.
The Utrecht Company of Music 
zal het koor begeleiden op his-
torische instrumenten. Het koor 
en het orkest staan deze avond 
onder leiding van dirigent Jan-
Geert Heuvelman. De gezongen 
muziek zal worden toegelicht 

door dhr. M. Zwitser. Hij weet de 
luisteraar keer op keer te boeien 
en mee te nemen naar het ont-
staan en de prachtige inhoud van 
deze muziek. Later dit jaar, op 
vrijdagavond 16 december, ver-
zorgt het koor een traditioneel 
Engels Festival of Lessons and 
Carols.
Kaarten voor beide concerten 
zijn te bestellen op www.vocaal  
ensemblerijssen.nl of te koop bij 
de ingang van de kerk. Online zijn 
de kaarten te bestellen voor 10 
euro, aan de kerk worden ze voor 
12 euro verkocht. Kinderen tot en 
met 12 jaar zijn gratis.

Alzheimer Trefpunt  
Lochem 
Lochem- De afdeling Oost-Gel-
derland van Alzheimer Neder-
land organiseert maandelijks 
een Alzheimer Trefpunt Lochem, 
ochtenden om elkaar te ontmoe-
ten en informatie te ontvangen 
en een tweetal avonden in het 
jaar met een speciaal thema. 
Dit is voor iedereen die geïnteres-
seerd is in of te maken heeft met 
dementie. U ontmoet lotgenoten 
en kunt met elkaar in gesprek gaan 
over de dingen die u meemaakt of 
bezighouden. 
Op vrijdag 14 oktober is er weer 
een Alzheimer Trefpunt Lochem 
met als thema “Bordje vol”. Hoe 
kan men ervoor zorgen dat men 
als mantelzorger niet te veel op 
zijn bordje krijgt. Stichting Wel-
zijn Lochem verleent hierbij haar 
medewerking. De ochtend is van 
10.30 tot 12.00 uur in het Stads-
huus. Belangstellenden hoeven 
zich niet aan te melden en zijn van 
harte welkom! Meer informatie: 
Alzheimer Nederland | Oost-Gel-
derland: 06-13514411. https://
www.alzheimer-nederland.nl/
regios/oost-gelderland/alzheimer- 
trefpunt-lochem.

Concert Vocaal Ensemble Rijssen in Gudulakerk

Harfsen- De bijeenkomst van ‘Ge-
woon Gezellig’ voor alleenstaan-
den uit Harfsen op de zondag 4 
september in Dorpshuus Hoeflo 
was een aangename middag. 
Ook dit keer weer met drie tafels 
bezet met dames die het elkaar 
moeilijk maakten met onder an-
dere een spelletje Rummicub. Het 
ging er nog net niet verhit aan toe, 
want het was al een warme mid-
dag. Ondertussen werd er ook nog 
met een half oog naar het scherm 
gekeken hoe Max over circuit 
Zandvoort de eerste plaats be-

machtigde.
De volgende bijeenkomst is aan-
staande zondagmiddag 2 oktober 
van 14.30 tot 16.30 uur in De Veld-
hoek, Gentiaan1. Spelletje spelen 
is niet verplicht, gewoon gezellig 
bij elkaar zitten en wat nieuwtjes 
uitwisselen mag ook. Kosten 5 
euro voor 3 drankjes en wat lek-
kers. Aanmelden niet nodig. 
Voor vragen of vervoer: Hel-
len Strik, welzijnscoördina-
tor Harfsen-Kring van Dorth, 
06-42050353 of mail hellen@ 
welzijn-harfsen.nl. 

‘Gewoon Gezellig’ bijeenkomst is 
gewoon weer gezellig

Een genoeglijke middag in Hoeflo. (foto: Hellen Strik)

Lezing De Elf Marken 
over Natuur in  
Zuid–Siberie 

Epse- Dinsdag 4 oktober zal Or-
nitholoog Dr. Gerard C. Boere 
uit Gorssel in het kerkje van de 
Protestantse Gemeente te Epse 
een lezing verzorgen over de na-
tuur in Zuid-Siberië. 
Naar zijn mening is politiek be-
langrijker voor het trekvogelonder-
zoek dan veel mensen zich realise-
ren. Gerard Boere zet zich al meer 
dan 50 jaar in voor de bescherming 
van vogels, zowel privé als werk-
gerelateerd. Nationaal, maar ook 
internationaal. 
Zijn onderzoek bracht hem naar de 
Sovjet Unie. Zelfs midden in de 
Koude Oorlog was er via de trek-
vogels en het onderzoek altijd een 
actief lijntje naar de Sovjet Unie. 
In zijn lezing zal Gerard het vooral 
hebben over zijn belevenissen in 
het Aziatische deel van Rusland.
De lezing begint om 20.00 uur. 
Leden hebben gratis toegang en 
niet-leden betalen 5 euro. 

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

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

Nagenieten van de zomer in welke vorm 
dan ook met passende materialen
Nog even de laatste werkzaamheden doen voordat het echt 
vroeg donker wordt. In en om het huis zijn er vele klus-
sen aangepakt. Als er nog wat is blijven liggen hebben we 
meerdere mogelijkheden om het werk gemakkelijker te 
maken. 

Voor het oogsten van de appels heb-
ben we een handige appelplukker met 
telescoopsteel, zodat ook de lekkerste 
appels er af geplukt kunnen worden. 
Ook hebben we diverse trappen op 
voorraad.

Wellicht is een nieuwe bezem om de 
bladeren weer weg te vegen een wel-
kome aanschaf. U kunt ook kiezen 
voor het opruimen van de bladeren 
met behulp van een EGO bladblazer 
ontwikkeld op accu. Zo wordt ook 
deze klus snel geklaard. Zowel voor de hobbymarkt als voor 

professioneel gebruik 
zijn er modellen te le-
veren. Kom gerust eens 
kijken en proberen.

Omdat het ’s avonds minder lang licht is vallen de donkere 
plekken meer op. Wellicht tijd om hier en daar een bouw-
lamp op te hangen met of zonder bewegingssensor. 
Ook reflecterende kleding wordt weer belangrijk. Het late 
rondje met de hond moet ook veilig zijn.

Kortom, Greutink aan de Hanzeweg heeft diverse oplossin-
gen voor handig werken in en om het huis.

We zien u graag bij ons in de winkel, 
Hanzeweg 10, Lochem
Bekijk ook onze website: 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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Vanaf 1 september is Harfsen 
een nieuwe coachingspraktijk 
rijker “Esther Evers Coaching, 
Reading & Healing”. Esther 
heeft zich onlangs gevestigd in 
Harfsen en naast de praktijk die 
zij heeft in Coaching, Reading & 
Healing start ze in Harfsen ook 
met jongerencoaching.
“Ik ben vorig jaar in Deven-
ter begonnen met mijn eigen 
praktijk in Coaching, Reading 
& Healing. Ik werk vanuit het 
sjamanisme. Het sjamanisme is 
een natuurreligie en helpt men-
sen om dichter bij zichzelf, hun 
intuïtie en de natuur te komen. 
Het mooie van deze manier van 
werken is, dat je in korte tijd 
echt een verandering kunt reali-
seren,” vertelt de eigenaresse. 
Daarnaast start ze in Harfsen 
ook met jongerencoaching. “Ik 
merkte dat jongeren een speciaal 
plekje in mijn hart hebben, met 
name omdat de druk soms hoog 
is voor de jongeren en het uitda-
gend voor ze is om dan bij zich-

zelf te blijven,” vertelt Esther. 
“Daarom heb ik een besloten om 
een opleiding tot jongerencoach 
te volgen.” Dat diploma is in-
middels behaald en daarom wil 
ik nu ook starten met het helpen 
van jongeren. Esther vertelt dat 
ze voor jongeren een heel eigen 
aanpak heeft ontwikkeld. “Bij 
mij is een gesprek nooit zomaar 
een gesprek. Afhankelijk van 
waar de jongere tegenaan loopt, 
wordt de sessie daarop ingericht 
op een manier die bij de jongere 
past. Denk bijvoorbeeld aan een 
creatieve sessie of een wande-
ling in het bos.” 
Stilzitten doet Esther naast het 
opstarten van haar eigen onder-
nemingen niet. Inmiddels is ze 
begonnen met de opleiding tot 
Hooggevoeligheidsdeskundige, 
om zo nog meer mensen kundig 
te kunnen begeleiden. 
Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan eens op www.esther 
evers.nl of op www.ee-jongeren-
coaching.nl voor meer informatie. 

Nieuwe coachingspraktijk  
in Harfsen

Eefde- Henk Franken uit Eefde is 
gekozen als  Beste Buur gemeen-
te Lochem van 2022. Zaterdag 
24 september kreeg  Henk Fran-
ken daarom een verrassingsbe-
zoek van burgemeester Sebasti-
aan van ’t Erve.  Met bloemen, 
oorkonde en cadeaubon verraste 
hij Henk onverwacht bij Semper 
Fidelis waar hij als vrijwilliger  
parcoursbouwer aan de slag 
was. Zijn buren, manege ‘Sem-
per Fidelis’ en Zwembad de Bos-
koele’ zetten Henk samen in het 
zonnetje als Beste Buur van de 
gemeente Lochem. 
In de zomervakantie konden in-
woners iemand nomineren voor 
de verkiezing van de Beste Buur 
van 2022. In totaal kwamen er 
10 nominaties. De keuze was 
niet makkelijk. Eigenlijk ver-
dienen alle genomineerden een 
pluim. Die krijgen ze dan ook, 
in de vorm van een taart. Wat de 
doorslag gaf is dat Henk al vele 
jaren voor iedereen klaarstaat. En 
zo kwam Henk overtuigend als 
de Beste Buur van het jaar naar 
voren. Karien Geurts nomineer-
de hem: “Henk staat altijd voor 
iedereen klaar. Nooit een slecht 
humeur, altijd in voor een geintje. 
Gewoon een toffe man.” 
Henk zet zich zeer actief in voor 
zijn directe buur, Zwembad de 

Boskoele. Daarnaast is hij vrijwil-
liger bij manege Semper Fidelis. 
En bovendien de grote organisator 
en animator voor de hele buurt”, 
zegt Karien Geurts: “Wij hebben 
een appgroep in de buurt, de Nao-
berapp. Maar ik kan net zo goed 
gelijk naar Henk appen, want hij 
is altijd degene die zijn apparaten 
beschikbaar stelt, bomen opruimt, 
vijvers leeghaalt. En dan anderen 
helpt met vijverplanten, gootste-
nen ontstoppen, mest uitdelen en  
hekken maken. Als er iemand 50 
wordt, dan staat hij vooraan met 
het maken van een mooie pop en 

spandoek. Ik weet echt de helft 
niet van wat hij allemaal doet. 
Maar weet wel dat hij altijd klaar 
staat voor iedereen.”
GoedeBuren Lochem is een or-
ganisatie van vrijwilligers, die in-
woners van de gemeente Lochem 
helpt bij overlast door buren of 
buurtgenoten. Ze adviseren over 
mogelijkheden om het op te losse. 
En ze helpen bewoners om met de 
buren in gesprek te komen over 
het probleem. Jaarlijks kloppen 
zo’n 50 mensen bij GoedeBuren 
aan. Meer weten? Kijk dan op 
www.goedeburenlochem.nl.

Verassingsbezoek voor Henk Franken

Henk Franken met bloemen en oorkonde, met naast zich de burge-
meester en zijn buren, in de stal van manege Semper Fidelis. 

(foto: Jacintha Pelgrum)

Laorne- Wi’j hebt met ‘n paar 
leu dee eerder ok wel bi’j me-
kaore kwamen um te praoten 
aover dinge van ’t geleuf, en 
met veurganger Jan Leijen-
horst, bedacht wat wi’j met 
d’n dialectdeenst zollen kön-
nen bespraekken.
Wat al direct naor veurn kwam, 
was dat het in ‘t dialect dichter 
bi’j ow kump. (D’r zult ok leu 
waen, dee d’r minder van könt 
verstaon, daortegen zegt wi’j 
veur disse zundag: ‘t Spiet ons, 
maor wi’j hopt dat jullie het ons 
gönt um ’t disse kaere in ‘t plat 
te doon.)

Wi’j hebt esprokken over een ge-
deelte van Lucas 17. Daorin geet 
ut aover dank-ow-wel zeggen. 
En wi’j kwamen uut bi’j één van 
de dinge dee wi’j onze kinder 
allemaol wal eleerd hebt, “wat 
zeg ‘ie dan?” as ze ’n keukske  
ekregen hebt. En wi’j wilt d’r 
nog een “Maor” veur plaatsen. 
Veul i’j al dat het niet allenig 
veur de kinder is?
Kom op zundag 2 oktober maor 
naor de karke in Laorne en laot 
het maor dichte bi’j ow kom-
men!
Uitnodiging ingezonden door 
Protestantse Kerk Laren

Dialectdeenst: “Maor wat zeg i’j dan?”

Lochem- Aanstaande zondag 2 
oktober om 10.00 uur is er een 
Dienst van Gebed en Heelheid 
in de Gudulakerk. Het thema 
van deze dienst is ‘Gezaaid in 
het licht’. Nicoline Swen is de 
voorganger. 
Deze viering is mee voorbereid 
door werkgroepleden, die mee-
werken in de viering. De lezing 
is het ‘Verhaal van de zaaier’ uit 
Mattheus en de parabel van de 
gebarsten kruik wordt gelezen. 

Er worden in deze dienst namen 
genoemd van zieken of van ge-
meenteleden die bemoediging no-
dig hebben en er wordt voor hen 
speciaal een kaars aangestoken. 
Ook namen van mantelzorgers 
kunnen genoemd worden. Can-
tor-organist Els Dijkerman zal de 
dienst muzikaal begeleiden en de 
Taizé-zanggroep zingt Taizéliede-
ren. Voor meer informatie of een 
naam doorgeven bij Melita Lever, 
tel 0573-257453.

Pannenkoeken Fiets-
tocht De Toekomst
Lochem- Zondag 2 oktober or-
ganiseert de Activiteitencom-
missie van Tafeltennisclub De 
Toekomst een pannenkoeken 
fietstocht voor leden en oud-le-
den. 
De deelnemers verzamelen zich 
om 13.45 uur bij de Jan Wissink-
hal, Runmolenlaan 17, Lochem. 
Het vertrek van de ca. 22 km lan-
ge tocht is om 14.00 uur. Op de 
tussenstop wordt het Melkveebe-
drijf van de Familie Mogezomp 
aan de Tusselerdijk bezichtigd en 
een vloeibare versnapering is te 
nuttigen. Rond 17.30 uur staan de 
pannenkoeken klaar in de kantine 
van de tafeltennishal.
Deelnamekosten bedragen 5 euro 
per persoon. Aanmelden voor 
deelname kan op de lijst in de en-
tree van de hal of via activiteiten-
commissie@lttcdetoekomst.nl

Speciaal uurtje op huis 
Verwolde 
Laren- Tijdens de ‘Week van de 
Toegankelijkheid’ van 3 tot en 
met 8 oktober organiseert Gel-
dersch Landschap & Kasteelen  
activiteiten voor mensen met en 
zonder een beperking in natuur-
gebieden, op landgoederen en in 
kastelen. Vrijdag 7 oktober is er 
daarom een speciale activiteit 
op huis Verwolde. 
Het verhaal van huis Verwolde 
wordt door een gids verteld aan 
de hand van vele foto’s op groot 

beeld. Een uitkomst voor gasten 
die vanwege de vele trappen niet 
in staat zijn om huis Verwolde te 
bezoeken, want dit verhaal wordt 
gedurende een zeer interessant uur 
verteld in de oranjerie. De ont-
vangst is om 10.30 uur met koffie, 
thee en taart. Bezoekers kunnen 
deze ochtend ook genieten van de 
tuin rondom het huis en oranjerie. 
De poort gaat open om 8.30 uur.
Aanmelden voor deze activi-
teit kan alleen via een mail naar  
verwolde@glk.nl. In de oranjerie 
zijn meerdere toiletten, waaronder 
een invalidentoilet.

Dienst van Gebed en Heelheid in de Gudulakerk

Lezing Pluspunt

Gorssel- Professor Dr. Jan Wil-
lem Arends houdt in de maand 
van de geschiedenis voor Plus-
punt in ’t Trefpunt woensdag 5 
oktober een lezing over Gari-
baldi, leeuw van de Italiaanse 
eenheid. 
Pluspunt (www.pluspuntgorssel.

nl) organiseert van 10.30 tot 13.30 
uur eens per veertien dagen op 
woensdag een lezing of presenta-
tie met warme maaltijd in ’t Tref-
punt. Alle 50+ers uit de omgeving 
zijn van harte welkom. Begon-
nen wordt met een kopje koffie 
of thee. Om 11.00 uur begint de 
lezing of presentatie. Daarna is 
er een glaasje wijn of fris en om 

12.30 uur een warme maaltijd. 
De kosten bedragen 12,50 euro. 
Alleen lezing en koffie 6 euro. 
Reserveren kan niet. Voor inlich-
tingen en ideeën kunt u terecht bij 
Janny Eshuis (0575-492391) of 
Annet van Asselt (06-57258908).

Ontmoeting en  
inspiratie op locatie 
aan Ooldselaan

Laren- Praten met elkaar in een 
andere setting, dat heeft vorig 
seizoen, de commissie Ontmoe-
ting en Inspiratie van de kerk in 
Laren georganiseerd. Dit jaar 
wordt dat weer opgevat, nu op 
een andere locatie, namelijk 
bij de familie Harkema aan de 
Ooldselaan 20 op donderdag 29 
september. Aanvang 20.00 uur.
Betsie Grotentraast: “Het kamp-
vuurtje is een blijvertje, dat voelt 

warm en goed. En bij een kamp-
vuur horen liedjes bij een gitaar, 
en een mooi verhaal. Een verhaal 
over de geheimen van het leven 
en de zoektocht naar geluk. Pieter 
Brink zal dit verhaal vertellen en 
René Bijzet zal de avond leiden. 
Het lijkt ons heel fijn om samen 
met elkaar in gesprek te gaan”.
Indien mogelijk gaan de deelne-
mers op de fiets en vertrekken om 
19.45 uur bij de kerk. Het is ook 
mogelijk op eigen gelegenheid, of 
met de auto gaan. Trek warme kle-
ren aan, want buiten, al is het rond 
een kampvuur, kan het frisjes zijn. 
Iedereen is van harte welkom.
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Voor- en tussengerechten
Wildbouillon   
Brunoise groenten | duxelle van oesterzwam 
Spinazie crème soep     
Spaghetti van ei | knoflook croutons   
Buikspek   
Lotus wortel | kroepoek van zwarte quinoa | rode kool saus  
Tartaar van biet     
Structuren van biet | mierikswortel | schorseneer 

Bitterbal van eendenbout + € 4,-
Puree van knolselderij | truffel jus | gekonfijte roseval   
Rundercarpaccio + € 4,-
Parmezaan | vadouvan dressing  | veldsla | 
noten melange 
Thaise viskoekjes  + € 5,-
Zoetzure komkommer | koriander mayonaise | gebakken uitjes 

Hoofdgerechten
Fazant  
Duxelle van champignon | aardappel mousseline| 
gegrilde bosui | gekarameliseerde uiensaus  
Snoekbaarsfilet	 	 	
Stamppot van zuurkool | appelstroop & soja | beurre blanc 
Fondant van knolselderij     
Puree van bataat | najaars groenten | paddenstoelen   
Rode curry       
Boordevol groenten | geurige pandanrijst |  
gebakken paddenstoelen

Black Angus biefstuk + € 4,-
Gegrild | zoete aardappel | spitskool | rode wijn jus
Runder entrecote +  € 7,-
Gekarameliseerde sjalot | krokante roseval| 
gerookte knoflookjus  
Zeebaarsfilet		 +		€	7,-
Gewokte spinazie | bimi | gebakken risotto | 
witte wijn bieslooksaus 

Desserts 
Crémeux van citroen  
Gelei van vlierbes | lauwwarme pastel de nata | 
advocaat roomijs 
Apfelstrudel 
Karamel-zeezout ijs | vanille saus | rozijnen 
Cheesecake van rabarber 
Kaneel roomijs | mousse van anijs  
Perzik met hangop 
Lauwwarme perzik | hangop van vanille en honing | 
yoghurt roomijs

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

Al onze desserts worden huisgemaakt met de meest verse producten 
van onze lokale leveranciers. 
Ons ijs wordt dagelijks vers bereid in Borculo bij Dommerholt. Deze 
ijsboerderij is een bezoekje zeker waard!

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

Restaurant	Le	Dèfi
Genieten, dat is waar het om draait!

Eten en drinken, we doen het elke dag. 
En wij maken hier graag een feestje van voor u.

De liefde voor lekker eten en goede wijn proberen 
wij op al onze gasten over te brengen. Daarom wer-
ken wij dagelijks met de mooiste producten uit de 
regio maar ook daarbuiten. Laat u verwennen met 

onze passie, onze kennis, onze liefde voor lokaal en 
bovenal de Achterhoek

  
Ronald Gebbinck (Chef-kok) - Joey Veltink (Sous-chef)

Menu 3-gangen € 35,- | Menu 4-gangen € 45,- 
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Minicursus probeer 
Badminton Nu
Lochem- Donderdag 6 oktober 
start badmintonclub Lochem 
in De Beemd weer met de actie 
probeerbadminton.nu.
De minicursus bestaat uit 10 les-
sen van een uur onder leiding van 
trainer Eddy Boerman. Spelers die 
vroeger wel eens gespeeld hebben 
en misschien nog twijfelen om weer 
te gaan beginnen zijn eveneens van 
harte welkom. Na de les is er de 
mogelijkheid om nog partijtjes mee 

te spelen met ervaren leden.
Badminton is de snelste racket-
sport ter wereld, het is een full 
body work-out waarbij bijna alle 
spieren in het lichaam getraind 
worden en daarom een goede ma-
nier om af te vallen, fit te blijven 
en vooral heel gezellig. De kos-
ten zijn 25 euro voor 10 lessen. 
De lessen vinden elke donderdag 
plaats in de Beemd van 20.00 tot 
21.00 uur. De jeugd speelt van 
19.00 tot 20.00 uur. Rackets zijn 
aanwezig. Aanmelden kan via 
info@bc-lochem.nl 

Harfsen- Een uurtje Total 
Body Workout bij de Gymnas-
tiek Vereniging is een work-
out waarbij heel het lichaam 
in beweging komt op de maat 
van muziek met onder andere 
conditionele en spierverster-
kende oefeningen.
Belangstellenden kunnen ie-
dere woensdag om 19.30 uur 
meedoen met een Total Body 
Workout in Hoeflo onder lei-
ding van de gediplomeerd do-
cent Joeye Wijnbergen. Ieder 

doet mee op eigen niveau. Het 
is daardoor laagdrempelig zon-
der een eventuele sportachter-
grond. Bovenaan staat tijdens 
dit uurtje plezier in bewegen. 
Je kunt twee proeflessen mee-
doen om te kijken of het iets 
voor je is.
Voor meer informatie of aan-
melden of om een keertje mee 
te doen: info@gymnastiek 
harfsen.nl of bel met bestuurs-
lid Marian Reilink, mobiel 06-
10385688.

Total Body Workout in Hoeflo

Laren- Zaterdag 10 september 
hield de Larense damvereniging 
Denk en Zet vanaf 10.00 uur bij 
’t Langenbaergh ter gelegen-
heid van het 85 jarig bestaan 
een simultaanwedstrijd tegen 
Jan Groenendijk. 
Groenendijk nam het op tegen 29 
dammers en liep in hoog tempo 
de borden langs. Te beginnen bij 
het bord van Gerard Dimmendaal, 
met 86 jaar de oudste speler van 
DEZ. In totaal waren er 14 DEZ 
leden aanwezig. De overige dam-
mers waren op uitnodiging van 
DEZ naar Laren gekomen, waar-
onder oud-DEZ leden, dammers 
van andere damverenigingen en 
huisdammers. 
Met een dankwoord van voorzitter 

Alfred van Lenthe en de uitreiking 
van een schaal met streekproduc-

ten aan Jan Groenendijk werd 
deze boeiende dag afgesloten. 

Denk en Zet jubileert met simultaanwedstrijd  
tegen Jan Groenendijk

 Na een ferme handdruk van Jan Groenedijk met Gerard Dimmendaal, 
met 86 jaar de oudste speler van DEZ wordt gestart met openingszet. 

(foto: Alfred van Lenthe) 

Lochem- De L.E.O. organi-
seert dit najaar bij Bousema 
kaartavonden op de maanda-
gen 26 september, 10 en 24 ok-
tober en 7 november. De zaal 
is geopend om 19.00 uur en om 
19.30 uur wordt begonnen. De 
spelsoorten zijn: jokeren en 
klaverjassen.

Er kan voor één avond, maar ook 
voor de hele competitie worden 
ingeschreven. Aan het eind van 
de avond worden er prijzen uit-
gereikt. 
De inschrijfkosten zijn: 
L.E.O.-leden: 7,50 euro voor de 
hele competitie, 2,50 euro voor 
een losse avond, niet-leden: 10 
euro voor de hele competitie en 
3,50 euro voor een losse avond. 
Voor meer informatie: www.
leolochem.nl, mail naar info@
leolochem.nl of bel naar 06-
49803208 / 0573-251592.

Najaars kaart- 
competitie L.E.O. 

Regen kan pret niet 
drukken op Oefencross 
Semper Fidelis

Eefde- Zaterdag 24 september 
organiseerde Rijvereniging Sem-
per Fidelis haar najaarseditie van 
de outdoor oefencross. Ondanks 
het regenachtige weer genoten de 
deelnemers van een prachtige en 
eerlijk gebouwde cross. 
De oefencross is een perfecte 
gelegenheid voor ervaren ruiters 
om (zonder wedstrijddruk) met 
paard of pony in een schitterend 
bosrijk parcours te trainen of – 
voor beginnende combinaties - 
om te kijken of crossen iets voor 

hun en hun paard/pony is. De 
cross, die ongeveer 2 km lang 
was, werd verreden op spring-
hoogte 60 en 80 cm en was toe-
gankelijk voor zowel paarden als 
pony’s. Er was de gehele dag een 
professionele fotograaf aanwezig 
voor het schieten van mooie ac-
tiefoto’s. Altijd zeer gewild bij de 
deelnemers!
In de gezellige kantine van Sem-
per Fidelis konden deelnemers en 
bezoekers genieten van een hapje 
en een drankje. Vanuit de kantine 
kon je dan tegelijkertijd ook mooi 
het springparcours in de grote 
rijhal volgen, die de combinaties 
eerst moesten afleggen alvorens 
ze de cross in mochten.

Laren- Zondag 18 september 
hebben 8 teams deelgenomen 
aan het WK volleycarrousel 
bij de kleine Carrousel aan de 
Koebushorst. Een bijzonder-
heid voor deze zomer was dat 
alles nat was, het veld, de bal, de 
scheidsrechter en de spelers. 
Stichting Welzijn Lochem heeft 
in samenwerking met Avanti Lo-
chem, v.v. Forza Harfsen/Laren 
en BVC ‘73 Barchem het initiatief 
genomen voor dit volleybaltoer-
nooi. Tijdens het WK volleybal 
voor vrouwen van 23 september 
tot en met 15 oktober verblijft het 
Argentijnse team in de gemeente 
Lochem. Deze WK volleycarrou-
sel is de start van de Argentijnse 

weken. Tijdens de volleycarrou-
sel zondag kon er geoefend wor-
den met de ‘Smashmeter’ en de 
‘Headsmash’. Dit oefenmateriaal 
werd aangeboden door de Neder-
landse Volleybalbond.
De deelnemers aan de WK vol-
leycarrousel speelden voor een 
mooie prijs, t.w. VIP tickets voor 
de WK wedstrijd Nederland- 
Kenia in het Gelredome, Arn-
hem. Uiteindelijk sleepten de 
‘Jongwachters’ deze mooie prijs 
binnen. De ‘Druifjes’ van v.v. 
Forza, Anouk Platerink, Pien 
Brinoord & Sjuul Haijtink be-
haalden de 2e prijs. Deze meiden 
gaan als heuse VIP naar de WK 
wedstrijd Argentinië-Colombia. 

De prijzen werden uitgereikt 
door wethouder Sport, Lex de 
Goede, van de gemeente Lochem 
& Ilse Wonink van Stichting 
Welzijn Lochem.
Woensdag 21 september is het Ar-
gentijnse team in Lochem gearri-
veerd. Zij verblijven in hotel Hof 
van Gelre. Op donderdag 22 sep-
tember was de landenpresentatie 
plaats in Apeldoorn. Marja Kep-
pels van v.v. Forza Harfsen/Laren 
presenteerde de Argentijnse vlag. 
Afgelopen vrijdag zijn de eerste 
wedstrijden gestart. Nederland 
gaat direct van start tegen Kenia. 
In het Gelredome in Arnhem werd 
Kenia in drie sets verslagen: 25-
11, 25-17, 25-11. Zondagmiddag 
25 september is ook Kameroen in 
drie sets verslagen: 25-11, 25-20, 
25-13. Hier heeft Forza met vol-
le teugen van genoten, want voor 
alle leden en vrijwilligers van v.v. 
Forza had het bestuur WK kaar-
ten geregeld. 
Maandag 26 september gaat het 
bestuur, commissieleden, scheids-
rechters en overige vrijwilligers 
naar het WK in Arnhem. En op 
zondag 2 oktober zijn alle senio-
ren (competitie spelend, recrean-
ten en All Old Stars) uitgenodigd. 
Opgave via Irthe Brummelman. 

WK volleycarrousel aan de Koebushorst

Laren- Zaterdag 17 september 
ging de Nationale Competitie 
van de KNDB van start. Denk 
En Zet Laren komt met een 
achttal uit in de 2e klasse B. De 
eerste wedstrijd was thuis in ’t 
Langenbaergh tegen DIOS Ach-
terhoek. 
Herman Beuzel had de twijfelach-
tige eer om voor de 1e verliespun-
ten te zorgen: een beoogde afruil 
eindigde in een schijf achter en 
uiteindelijke verlies. Vervolgens 
verloren ook Dinand Stegeman en 
Alfred van Lenthe hun partij alvo-

rens Danny Dix een puntje behaalt 
aan bord 1. Ook Egbert Harkink 
wist remise te spelen. Met winst-
partijen van Tonny Roeterdink en 
Johan Beltman. 
Met nog 1 partij te gaan en een 
6-8 achterstand werd het toch 
spannend of DEZ nog een wed-
strijdpuntje in de wacht kon sle-
pen. Tonnie Schutte kon echter de 
winstvariant niet vinden en moest 
uiteindelijk met remise genoe-
gen nemen. De eindstand werd  
(kleinst mogelijke verschil) een 
7-9 nederlaag.

Klein verlies eerst seizoenwedstrijd DEZ

Repair Café in Kulturhus
 
Laren- Zaterdag 8 oktober is 
het Repair Café in Kulturhus 
’t Kruispunt geopend van 9.30 
tot 12.30 uur voor alle mogelijke 
reparaties aan witgoed, bruin-
goed, kleding en andere spullen 
die de moeite waard zijn om een 
tweede ronde mee te gaan. 
Alles wat stuk is of het niet meer 

doet, is welkom en maakt kans op 
een geslaagde reparatie. De vaklui 
in het Repair Café Laren weten 
bijna altijd raad, en repareren het 
geheel belangeloos. Een vrije gift, 
om het voortbestaan van het Re-
pair Café te kunnen waarborgen, 
blijft altijd welkom. Iedere tweede 
zaterdag van de maand is het Re-
pair Café geopend. In november is 
dat zaterdag de 12e.
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Jong geleerd...
Voorwoord
Jong geleerd... is een bijlage aan de ‘gewone’ In de Kijker. Deze zal drie keer 
per jaar verschijnen, in september, januari en mei. De bijlage is vooral bedoeld 
voor ouders met kinderen in de leeftijd van vier tot zestien jaar. 
U treft hierin artikelen aan over onderwijs, opvoeding en gezondheid, allen 
aangeleverd door de adverterende ondernemers.

In de Kijker

Kleinschalig, huiselijk, 
professioneel, warm, 
sfeervol en flexibel

Blije kinderen = blije ouders

Adres: Leichelweg 26, 
7241 CV Lochem
T 0573-215060

E info@kdveigen-wijs.nl
W www.kdveigen-wijs.nl

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

De oplossing voor 
faalangst, trauma’s en 
concentratieproblemen

Leer voelen 
wat je voelt!

Wilt u ook in het 
Kinder- en Jeugdkatern

van Weekblad 
In de Kijker staan?

Neem contact op met 
0573-250083

Iedereen mag (en kan) meedoen!
Bewegen is goed voor iedereen. En nog meer bewegen is nog beter. Door te 
weinig bewegen gaat je motorische vaardigheid achteruit en gaat het gewicht 
omhoog. De gezondheidsraad heeft een beweegrichtlijn opgesteld. Een kind 
van 4-18 jaar zou elke dag een uur matig intensief moeten bewegen (fietsen, 
wandelen, spelen). En daarnaast drie keer per week aan spier- en botverster-
kende oefeningen moeten doen (springen, dansen, sporten). Nou moeten ze 
al zo veel in deze tijd… Maar bewegen is ook zo leuk! 
Als het tenminste als vanzelf gaat…. Wanneer je motorisch minder vaardig 
bent en/of overgewicht hebt kan bewegen lastiger zijn. Hier kan een kinderfy-
siotherapeut je helpen. In Lochem geven we bijvoorbeeld Fitkids, voor wan-
neer sporten bij een reguliere sportclub minder gemakkelijk is. Het doel bij 
Fitkids is om weer uit te stromen naar een sportclub in de buurt.
Als je kind qua motoriek wel makkelijk mee kan komen bij een reguliere sport-
club, maar het ontbreekt je aan de financiële middelen, dan kun je je in de 
gemeente Lochem wenden tot ‘stichting Leergeld Lochem’. Zij kunnen onder-
steunen in het betalen van bijvoorbeeld de contributie.
Zo kan ieder kind meedoen! 

An&Co Kinderfysiotherapie

Samenspel ouder-kind: Dynamiek of dynamiet?
OK, de kop van dit artikel is provocerend, maar je kent het vast wel: Soms botert 
het gewoon niet helemaal tussen jou en je kind. Dit kan heel eventjes duren of juist 
heel lang en kan verschillende oorzaken hebben. Soms voel je dat hoe je met je 
kind omgaat je kind niet genoeg helpt. Juist als je kind niet lekker in zijn vel zit, is dit 
frustrerend. Het gedrag van ouders heeft grote invloed op kinderen, soms groter dan 
sommige ouders denken. Als jij iets anders inzet, dan gedraagt je kind zich anders. 
Hoe kun je het beste met je kind omgaan zodat jullie allebei weer blij zullen worden?

Sommige dingen zijn sowieso altijd goed, zoals: 
• Contact maken met je kind. Geef je kind aandacht. Je hoeft niet de hele tijd bezig 
te zijn met je kind, je kunt wel voelen als je kind in omgeving is,
• Zoveel mogelijk kansen grijpen om fysiek contact te maken, bijvoorbeeld tijdens ver-
zorging, als jullie samen op de bank zitten, bij het naar bed brengen of bij het stoeien, 
• Je kind vragen stellen over wat hij/zij voelt en je kind helpen gevoelens te benoemen,
• Aandacht besteden aan wat je zelf voelt. Als je dit benoemt, ben je een goed 
voorbeeld voor je kind. 

Je kunt ook nieuwe dingen uitproberen en ontdekken wat het beste helpt en bij jou 
en je kind past. Je kunt ook vooraf aankondigen dat je iets anders uitprobeert, als 
dit fijn is voor je. Een paar vragen ter inspiratie:  
• Onze intenties zijn hoorbaar, zichtbaar en voelbaar. Wat is je intentie als je je 
kind tegemoet treedt of aanraakt? Nodig je bijvoorbeeld het kind uit, geef je ruimte 
of zet je het kind onder druk? Geef je een zetje in de goede richting of trek je hem 
de goede kant op? Bied je rust of wil je juist vitaliseren? 
• Ben je aan het nadenken, doen of voelen, als je bij je kind bent? Als je voelt, heb je 

meer gevoel voor jezelf, je kind en/of de omgeving? 
• Ben je actief en leidend of juist passief en vol-
gend? Actief gedrag roept passief gedrag op en 
andersom,
• Wil je contact met je kind of ben je juist meer op 
jezelf gericht? Als je je kind uitnodigt contact te ma-
ken, dan zal het kind dit ook doen. Je kind zal het 
contact verbreken als jij dit doet (bijvoorbeeld als je 
met je telefoon bezig bent), 
• Wat is je fysieke houding? Ben je bijvoorbeeld meer 
naar voren of naar achteren gebogen of juist in het 
midden? Sta je rustig, ben je klaar om in beweging 
te komen of zet je misschien je hakken in het zand? 
Voel je je voeten op de grond? Ben je in balans?

Al deze voorbeelden hebben kwaliteiten en valkui-
len. Je kunt vast wel ook vele andere opties ontdek-
ken. Doe eens wat anders dan wat je gewend bent 

en neem waar hoe je kind reageert. Ga, als het kan, ook het gesprek aan: 
‘Vind je het fijn als ik dit zo doe? Helpt het je?’ Dit kun je ook voelen.
Heb je hier wat aan? Hoe is het om wat anders te doen? Wat levert het op? 

Zou je meer ondersteuning willen hebben? Wellicht kan haptotherapie voor kind 
en ouders (kinderhaptotherapie) jullie een handje helpen. Deze maatwerkaanpak 
biedt jullie de mogelijkheid zulke thema’s onder begeleiding verder te verdiepen 
en ervaren wat past en helpt. Door samen met je kind te oefenen wordt de relatie 
beter en leer je als ouder nieuwe dingen die je thuis kunt toepassen. 

Meer weten? Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. dit artikel? 
Neem contact met mij op. Wees welkom.

Noam Shalgi, (Kinder-)haptotherapeut bij ‘Ontdek je gevoel, praktijk voor 
haptonomie’, info@ontdekjegevoel.nl, 06-57950582, www.ontdekjegevoel.nl

Afbeelding van 
Iconicwebsites via Pixabay
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Structurele gratis huiswerkbegeleiding voor  
kinderen uit gezin met laag inkomen 
In 2020 is de gemeente Lochem 
gestart met een pilot voor gratis 
huiswerkbegeleiding voor kinderen 
uit gezinnen met een laag inkomen. 
De afgelopen twee jaar heeft een 
klein aantal kinderen succesvol 
gebruik gemaakt van deze huis-
werkbegeleiding. Daarom heeft de 
gemeente besloten om de pilot om 
te zetten in een structurele aanpak.

Nu vraag je je misschien af wat huiswerkbegeleiding inhoudt en hoe jouw kind 
daarmee geholpen wordt. Bij ons, Heilersig Studiecoaching, ziet dat er als 
volgt uit; de leerling komt na school hier om zijn of haar huis- en leerwerk te 
maken. Allereerst wordt er, samen met de begeleider, bepaald wat er die mid-
dag gedaan wordt. Ook worden er planningen gemaakt voor de toetsen. Bij 
ons ligt de nadruk op het leren leren. Hoe werkt je brein? Hoe zorg je ervoor 
dat je efficiënt leert? Hoe plan je je huis- en leerwerk in op zo’n manier dat er 
geen stress ontstaat? Hoe maak je een goede samenvatting? Welke manier 
van leren past het beste bij jou? Hoe word je beter in tekstbegrip?

Wij werken met kleine groepjes (maximaal 6) in een huiselijke, gemoedelijke 
setting. Hierdoor is er ook tijd om inhoudelijke ondersteuning te geven, als de 
leerling stof niet goed begrepen heeft. Het leerwerk wordt ook overhoord en er 
worden oefentoetsen gemaakt. Het contact met de leerling is persoonlijk en de 
benadering is altijd positief. Dat maakt dat de leerling gemotiveerd wordt en uit-
eindelijk meer vertrouwen in zichzelf krijgt. Dit leidt tot verbeterde leerprestaties.

Tijdens de pilot van de afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier twee kinderen 
uit gezinnen met en laag inkomen mogen begeleiden. Eén van deze twee kinde-
ren heeft een overstap gemaakt van kader naar mavo. Ik ben zeer trots op deze 
leerling. Door zijn inzet en de juiste begeleiding krijgt hij nu ook betere kansen. 

Om in aanmerking te komen voor gratis huiswerkbegeleiding zijn er een aan-
tal voorwaarden. Ten eerste moet de leeftijd van het kind tussen de 10 en 
18 liggen. Ten tweede mogen ouders niet meer dan 130 procent van de bij-
stands- norm verdienen. Daarnaast moet school een ondersteuningsbrief ma-
ken waarin aangegeven wordt waarom huiswerkbegeleiding nodig is. Ouders 
dienen deze ondersteuningsbrief tenslotte samen met hun inkomensgegevens 
op te sturen naar Stichting Leergeld. Zij zijn nu verantwoordelijk voor het afge-
ven van indicaties voor de huiswerkbegeleiding.

Mocht je meer willen weten over deze regeling, voel je dan vrij om contact met 
mij op te nemen op info@heilersigstudiecoaching.nl. 
Wil je weten welke diensten wij nog meer aanbieden voor middelbare scholie-
ren? Kijk dan op www.heilersigstudiecoaching.nl

Berlinda Heilersig, Heilersig Studiecoaching

Larense scholen maken kennis met 
“Accordeon spelen”

Inmiddels is het al weer 2 weken geleden dat de laatste workshop “Accordeon 
spelen” op de Larense scholen is geweest. De workshops zijn aangeboden door 
de Larense Accordeon Vereniging. Dit in het kader van het 75 jarig bestaan van 
de vereniging met als doel kinderen kennis te laten maken de accordeon en het 
plezier van samen muziek maken te laten ervaren.

Op “de Branink” zijn de workshops geweest in de laatste maand voor de zomer-
vakantie, terwijl op de “Prins Willem Alexanderschool” deze workshops gegeven 
zijn in het begin van het nieuwe schooljaar.

Op donderdag 15 september zijn de workshops, met groep 6 en groep 7/8, af-
gesloten met een concertje voor de onderbouw, ouders, grootouders en andere 
belangstellenden. Gelukkig werkte het weer mee zodat we, tussen de buitjes 
door, buiten in het zonnetje konden spelen.

De LAV kon deze workshops aanbieden dankzij subsidie van Fonds 1819 en 
Zweverink muziek. Zowel Dinie Zweverink, die de workshops heeft geleid, als de 
leden van LAV die hebben geholpen, hebben er enorm veel plezier aan beleefd. 
Het was mooi om te zien hoeveel plezier de kinderen hadden.

Kinderen, die nog graag willen blijven spelen, wordt de mogelijkheid geboden 
om te oefenen in een jeugdorkestje. Kinderen die dit willen zijn hiermee in-
middels gestart. Dit is kosteloos en accordeons zijn aanwezig. Er wordt geoe-
fend op dinsdagavond in het Kulturhus in Laren vanaf 19.00 uur. Ook kinderen 
(groep 5 en ouder) die niet aan de workshops hebben deelgenomen zijn wel-
kom. Er wordt geoefend om enkele nummers mee te kunnen spelen met het 
LAV-orkest tijdens het jubileumconcert op 13 november in de kerkzaal van het 
Kulturhus in Laren.

Mochten er kinderen zijn die wel graag mee zouden doen, maar die niet kunnen 
op dinsdagavond, dan is Dinie Zweverink bereid om samen met die kinderen te 
kijken of er op een ander tijdstip alleen geoefend kan worden, zodat toch ieder-
een die wil mee kan spelen op het jubileumconcert.

Opgave bij Dinie Zweverink, tel/whatsapp: 0573 - 25 17 04 of via de mail aan: 
dinie@zweverinkmuziek.nl

Zijn er na het jubileumconcert kinderen die graag verder willen met lessen en 
jeugdorkest, dan is er de mogelijkheid om voor een gering bedrag, via de vereni-
ging een accordeon te huren.
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TeRUG naar school!  
Scheve Schedels!
In de afgelopen jaren is het aantal gevallen van kinderen in de schoolgaande 
leeftijd, met een scheve schedel flink toegenomen. Bij vervorming valt te den-
ken aan zowel een plat achterhoofd als een asymmetrische afplatting aan een 
achterkant en zijkant. Dit wordt deformationele plagiocephalie genoemd. 

Deze toename is mede een gevolg van de jaren geleden ingezette campagne 
om baby’s op hun rug te laten slapen om het aantal gevallen van wiegendood 
te verminderen. Dit is echter niet de enige reden. Het blijkt dat bij 6-15% van 
de kinderen er al sprake is van een asymmetrische schede bij de geboorte. Dit 
percentage loopt vooral in de eerste 4 maanden flink op.

We zijn in gesprek met de chiropractoren van Chiropractie Lochem die vertel-
len dat dit vaak gepaard gaat met een voorkeurshouding van het kind.

Het is van het grootste belang om goed te kijken hoe de vervorming van de 
schedel is en waardoor deze veroorzaakt wordt. Hiermee kan bepaald wor-
den of behandeling gestart kan worden of dat verdere verwijzing noodzakelijk 
is. Verwijzing is noodzakelijk wanneer de vervorming het gevolg is van bij-
voorbeeld een te snel dichtgroeiende schedel. Beide chiropractoren hebben 
al jaren ervaring met het onderzoeken van baby’s en kinderen met deze pro-
blematiek. 

Naast het behandelen van de redenen waarom er een voorkeurshouding 
plaatsvindt zijn er ook meerdere adviezen om de vervorming zoveel mogelijk 
te beperken. Het terug vormen van de schedel gebeurt door de groei van de 
hersenen van binnenuit. Hoe eerder dit proces gestart kan worden, na het 
verhelpen van de eenzijdige druk van buitenaf, door een voorkeurshouding, 
hoe beter het resultaat. 

Recenter onderzoek heeft nu een associatie gevonden tussen een vervormde 
schedel en asymmetrische druk op de hersenen en hierdoor asymmetrische 
ontwikkeling wat kan leiden tot bijvoorbeeld leerproblematiek. Hierover schre-
ven we in 2015 een artikel voor deze rubriek (zie onze website onder nieuws 
2015 teRUG naar school, na de kerstvakantie).

Hierdoor wordt tijdig signaleren en verhelpen nog belangrijker. Naast de uiter-
lijke kenmerken zijn er dus mogelijk meerdere gevolgen. Middels chiropractie 
is dit in een vroeg stadium veilig te behandelen. 

Mocht u vragen hebben, referenties van onderzoek over het onderwerp willen 
of merken dat uw kind genoemde klachten heeft/houdt, neem dan contact op 
voor een (screenings)afspraak. 

Team chiropractie Lochem
Martijn van Poecke en Heleen Hammink

 

Jonge mantelzorgers  
Job komt de spelkamer bin-
nen. Een zeer vriendelijke 
en beleefde jongen. Geeft 
me een hand en stelt zich 
voor. Blijft wachten totdat ik 
hem uitnodig. Hij had net de 
wachtruimte keurig netjes 
achter gelaten.

Een binnenkomst als deze 
maak ik zelden mee. Job 
doet veel ouder aan dan 
zijn 8 jaren die op de kalen-
der staan. Moeder neemt 
afscheid nadat we gedeeld hebben waarvoor hij komt. Job heeft een jonger 
broertje die veel zorg nodig heeft. Van Job wordt veel gevraagd in huis en lek-
ker stoeien en klieren is er niet bij. Zijn ouders maken zich grote zorgen om zijn 
broertje en zijn erg druk met hem. Job heeft onbewust besloten dat hij zich wat 
onzichtbaar maakt, zodat hij zijn ouders niet tot last is.

En toen gebeurde het op het schoolplein. Bij een grote ruzie heeft hij zijn vriend 
een vreselijke knal verkocht. Iedereen geschrokken, want dat gedrag past niet bij 
Job. En zo kwam Job bij mij in de spelkamer met de vraag wat er in hem omgaat?

Job kijkt rond en zegt dat ik wel mag kiezen wat we gaan spelen. Als ik aangeef dat 
hij mag kiezen zie ik spanning. Ik zoek de middenweg en samen pakken we een spel. 

Job mag wennen aan zelf te beslissen wat hij wil. Dat is lastig voor hem, want hij 
is gewend zich te voegen naar wat de omgeving van hem vraagt. 
Na een aantal weken beseft Job dat hij echt zelf mag bepalen wat hij wil gaan doen.

Job komt binnen en loopt meteen naar de zandbak. Zoekt figuurtjes uit en speelt een 
grote strijd. Er is een boze koning en in een beweging ligt de hele zaak plat. Beiden 
zijn we verbaasd en ik benoem dat de koning wel heel boos is. Job bevestigt dat.

In de spelkamer is ruimte om de boosheid te uiten. Een veilige manier is in het 
spel. Je speelt immers boosheid. Dat geeft net dat beetje afstand dat kinderen dit 
wel durven te doen. Met Job gaat het verhaal verder.

Job speelt in een sessie verder met de koning. Het is dezelfde koning en hij is weer 
boos. Omdat Job al een poosje komt durf ik hardop te denken en ik vraag me af wat 
de koning zo boos maakt? Job antwoordt in het spel dat de koning heel veel moet. 

Als het spel klaar is voel ik meer ruimte om bespreekbaar te maken hoe het voor 
Job is om een broertje te hebben die veel zorg nodig heeft. En zo krijgt Job woor-
den voor zijn gevoel, zijn boosheid. Hij voelt zich schuldig dat hij boos is op zijn 
broertje, maar ik geef hem die ruimte en relativeer het. Pff, dat lucht op.

Met ouders bespreek ik of Job ook ruimte mag hebben, erkenning mag krijgen 
dat het niet altijd leuk is om een broertje met zorg te hebben? Ouders beseffen 
dat van Job veel gevraagd wordt en we zoeken m.b.v. Job naar manieren om het 
voor Job prettiger te maken. Een manier was Job aanmelden bij de jonge mantel-
zorgersgroep in Lochem. Dit is een groep kinderen/jongeren die leuke activiteiten 
met elkaar doen. Job maakt met veel plezier gebruik van deze club.

Is jouw kind ook jonge mantelzorger of ken je iemand, meld die dan aan.
(www.welzijnlochem.nl/jonge-mantelzorgers/)

En Job? Die was klaar in de spelkamer en ruzie maken durfde hij, maar nu op 
een handige manier. Zijn ouders hebben manieren gevonden zodat er meer ruim-
te voor Job kwam.

Een speelse groet uit de spelkamer van Marian Veldman, speltherapeut
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Openingstijden:
ma. / di.  gesloten
wo. / do. / vr.  10.00 - 18.00 uur
za.  10.00 - 16.00 uur

Wil je een instrument 
leren bespelen? 

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

muziekdocent, lesmethode of (huur) instrument.

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

“Help mij het zelf te doen”
Als Remedial Teacher en Kindercoach bekijk ik elke situatie vanuit een breed 
perspectief. Wanneer ouders of scholen contact met me opnemen hebben ze 
vaak een concrete vraag.
Mijn dochter heeft een rekenachterstand.
Mijn zoon gaat maar niet vooruit met lezen.
Ik weet me geen raad met de boosheid van mijn kind!
Na een uitgebreid intakegesprek volgt pas de kennismaking met het kind. Voor 
mij is dat altijd heel bijzonder. Een kind is zoveel meer dan dat ene onderdeel 
waarvoor het bij mij in de praktijk komt. Bij de eerste ontmoeting zie ik eerst de 
uitstraling, het karakter, de interesses daarna pas het probleem.
En ook het probleem is elke keer weer anders. Een rekenachterstand bijvoor-
beeld kan door veel factoren veroorzaakt zijn. Voor mij is het de uitdaging erach-
ter te komen wat de oorzaak van de achterstand is. 

Onderzoek
Eerst doe ik onderzoek naar waar de hiaten zitten. Vaak komen dan duidelijk een 
aantal onderdelen naar voren die we stap voor stap aan kunnen pakken. Dan 
is het voor mij belangrijk te ontdekken op welke manier het kind het beste leert.
Materiaal
Heeft het baat bij het werken met werkbladen, met de computer, met de IPad? 
Of heeft het meer aan het werken met concreet materiaal als puzzels, rekenma-
teriaal, klokjes.
Instructie
Hoe neemt het kind de informatie het beste op? Wanneer mijn instructie niet aan-
sluit bij het kind heeft het geen enkele zin. Heeft het beelden nodig om te leren? 
Is het een goede luisteraar, heeft het meer aan geschreven instructie? 
Welbevinden
Naast het werken aan de stof besteed ik veel aandacht aan het welbevinden van 
een kind. Hoe kijkt het tegen zichzelf aan. Zijn er onzekerheden die er mogelijk 
voor kunnen zorgen dat het probleem veroorzaakt wordt of in stand gehouden 
wordt. Wanneer dat zo is zal de onzekerheid omgebogen moeten worden naar 
zelfvertrouwen. Met meer zelfvertrouwen zal de stof ook beter aangepakt kunnen 
worden.

Concreet voorbeeld
Ik had een meisje in de praktijk dat al jaren worstelde met een rekenprobleem. 
School had al van alles geprobeerd, helaas liep de achterstand steeds verder op. 
Na mijn onderzoek bleek dat ze enorm onzeker was over haar eigen kunnen. We 
gingen daarmee aan de slag. Door middel van verschillende coaching opdrach-
ten kreeg ze een steeds realistischer beeld van zichzelf. Haar zekerheid groeide 
met de week. Ik zag haar houding veranderen, van een gebogen houding met 
afhangende schouders ging ze steeds meer rechtop staan. Uiteindelijk keek ze 
opgetogen om zich heen en liep ze zelfs te huppelen door de school. Toen haar 
zekerheid groeide constateerde ze zelf dat ze rekenen eigenlijk helemaal niet 
meer zo moeilijk vond. 
Naast haar onzekerheid was er nog een reden waardoor ze zich niet optimaal 
ontwikkelde.
Ze bleek gemakkelijker te kunnen leren wanneer er in beelden/plaatjes en met 
concrete materialen uitleg gegeven werd. Toen ik dat ontdekt had, kon ik mate-
riaal op maat gaan maken en zoeken. De uitleg en de verwerking heb ik aange-
past. We gingen werken met kleuren, tekeningen en met helder materiaal.
Inmiddels kan dit meisje weer op eigen kracht verder. Ze heeft geleerd vertrou-
wen te hebben in zichzelf en ze weet wat ze nodig heeft om goed te presteren.

De brede visie en het blijven zoeken naar de beste hulp voor het kind zijn de 
kracht van de combinatie Kindercoach en Remedial Teacher. 

Wilt u ook dat er met een brede visie naar uw kind wordt gekeken? Bel of mail me 
even dan kan ik bekijken wat we kunnen doen.  

Wie weet, tot ziens.

Anke Trager, RT Lochem
Remedial Teacher, Kindercoach, Kindertolk

06-49841642, mail@anketragter.nl, www.anketragter.nl

Kinderopvang Eigen-Wijs biedt kleinschalige  
kinderopvang aan
Sinds 2014 biedt Kinderopvang Eigen-Wijs kleinschalige kinderopvang aan. 
Wij hebben een locatie in Lochem en een locatie in Almen. 

Op 1 januari 2022 hebben Froukje en Ilse de kinderopvanglocatie in het cen-
trum van Almen overgenomen. De afgelopen maanden hebben we samen met 
het team van de kinderdagopvang een mooie, warme en gezellige binnen-
ruimte gemaakt waar kinderen met elkaar kunnen spelen, knutselen, zingen of 
dansen, maar ook bijvoorbeeld rustig een boekje kunnen lezen.

Wij vinden kleinschaligheid en een (klein) vast team van professionele en vak-
kundige pedagogisch medewerkers belangrijk. Hierdoor hebben we veel per-
soonlijk contact met ouders, leren we de kinderen écht kennen en dragen we 
de huiselijke sfeer uit, die wij zo belangrijk vinden. 

Door de vertrouwde groep en vertrouwde pedagogisch medewerksters bieden 
wij kinderen geborgenheid. Als een kind zich vertrouwd en veilig voelt, kan het 
de wereld aan en durft het de omgeving te gaan verkennen en te ontdekken.
Wij doen dit door een sfeer te creëren waarin kinderen gezien worden. Daarbij 
hoort positieve aandacht voor elk individu. We benaderen elk kind positief en 
gaan uit van mogelijkheden.

De pedagogisch medewerksters hebben een grote rol als het gaat om het 
stimuleren en uitdagen van kinderen. We stimuleren het kind om de eigen 
mogelijkheden te ontwikkelen. Dit doen we door situaties te creëren waarin 
het kind zelfstandigheid, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen kan ont-
wikkelen. 

Mocht je als ouder of toekomstige collega interesse hebben in onze kinder-
opvang, dan verwijzen we je graag naar onze website: www.kdveigen-wijs.nl


