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De eerstvolgende editie van onze krant  
verschijnt in week 39 (28 september 2022).  
Houdt u hier rekening mee met het inleveren 
van de kopij?

Gorssel- Zondag 18 september is 
er in ’t Trefpunt een koffiemor-
gen van “Vrienden van de streek-
taal Veur Lochen en umgeving”.
Een duo van van “Twents Plat” zal 

voor het nodige vermaak zorgen. De 
entree bedraagt 12,50 euro. Graag 
gepast betalen. Aanvang 11.00 uur, 
zaal open om 10.30 uur. Ook niet-
leden zijn hartelijk welkom.

Twents Plat op koffiemorgen

Exel- Na 3 jaar was het op 20 
en 21 augustus weer mogelijk 
om het Exels Feest te organi-
seren. Het feest waarbij men 
uit Exel en omgeving samen-
komt om onder het genot van 
een goede sfeer heerlijk feest te 
kunnen vieren.
Dat men toe was aan een Exels 
Feest was duidelijk te merken aan 
het enthousiasme en de vrolijke 
uitbundigheid van de bezoekers, 
vrijwilligers en de organisatie. 
Een feest met een bekend pro-
gramma, maar een geheel nieu-
we opzet en locatie. De nieuwe 
locatie van het Exels Feest leent 
zich uitermate goed voor een ge-
zellig feest voor het hele gezin. 
Voor de jongste bezoekers is er 
gelegenheid om zich uren te ver-
maken in de speeltuin en andere 
attracties, terwijl de volwassenen 
gezellig kunnen bijpraten op het 
feestterrein of in de feesttent. 
Door het prachtige zomerweer 
werd er aan het feestweekend ex-
tra glans gegeven. 
Zaterdag werd het feestprogram-
ma geopend met een fietstocht 
door de omgeving van Exel met 
aansluitend een brunch. Het mid-
dagprogramma werd vervolgd 
door het traditionele vogelschie-

ten, waardoor er in Exel een nieuw 
koningspaar en een schuttersprin-
ses werd verwelkomd. De ge-
kroonde personen zijn koning Frits 
Redeker, koningin Erika Beuzel en 
prinses Benthe Stegeman. 
De schutterskoning sprak in zijn 
rede waardering uit voor de or-
ganisatie en vele vrijwilligers. 
Zoals hij ook mooi samenvatte: 
“Het Exels Feest is een feest met 
veel bekenden en ook onbeken-
den, maar die dit weekend ook 
bekend zijn geworden in en met 
Exel”. De Brabantse feestband 
The Bad Ties zorgde met een 
spetterend optreden voor de af-
sluiting van de zaterdag. 
Nieuw in het programma van het 
Exels Feest was op zondagmid-
dag de strijd om de ‘alleskunner 
van Exel’. Elf teams streden om 
de titel ‘alleskunner van Exel’. 
De ogenschijnlijke simpele spel-
letjes met veel hilariteit zorgden 
voor een feestelijk begin van het 
zondagprogramma. In de tent 
stond de band Kiekdoares klaar 
om het Exels Feest uitbundig af te 
sluiten. Dat Kiekdoares de sfeer 
goed overbracht op het publiek 
bleek wel uit de spontane zang-
optredens van Ria Platerink en de 
Exelse Bökkers Gerjan Vinke.

Exel omarmt nieuwe opzet  
Exels Feest

Lochem- Zaterdag in het begin 
van de middag rent een zanger 
van Mannenkoor Lochem, in 
keurig wit overhemd met wap-
perende stropdas, naar de uit-
gang van het Openluchttheater. 
Gaat hij nu al naar huis. “Nee, 
ik moet even mijn jas ophalen 
anders mag ik niet meezingen”. 
Ja, dat kan natuurlijk niet, daarvoor 
heb je niet gerepeteerd. Een half 
uurtje later staat hij met het hele 
koor op het podium het luisterrijke 
repertoire af te werken. Zonder 
colbert. Het hele koor staat er ove-
rigens zonder hun zwarte colbert. 
Een verstandige beslissing gezien 
de aangename zomerse temperatu-
ren. Dat niet alleen. Zonder colbert 
staat in deze omstandigheden ook 
nog eens een stuk fleuriger. 
Meeting4Life mag dan wel een 
inzamelingsactie voor levensred-
dend onderzoek bij kankerbestrij-
ding zijn, maar om aan deze dag op 
welke wijze dan ook een bijdrage 

te leveren mag best een vreugde-
volle bezigheid zijn. Het maakt je 
immers gelukkig om te zien dat 
zoveel mensen zich inzetten en 
zoveel mensen ook begrip hebben 
en zien hoe belangrijk een bijdrage 
leveren is. Dit is hartverwarmend. 
Organisatievoorzitter Peter Noor-
danus is al vroeg in de middag 
bijzonder tevreden. Dat mag ook, 
want het is gezellig druk in het 
theater. Deze gezellige drukte is 
volkomen terecht, want de organi-
satie heeft wel kosten, maar geen 
moeite bespaard om een heerlijk 
programma neer te zetten. De 
kostenbesparing komt vooral door 
het grote aantal sponsoren een ne-
venactiviteiten zoals onder andere 
verkoop van streekproducten en 
een schilderijenveiling.
Rond de 60 deelnemers hebben 
meegelopen aan de Walking4life. 
Hieronder ook wandelaars die 
je vaker op wandeltochten voor 
goede doelen tegenkomt. Boven 

in het theater hebben kinderen 
aan het begin van de middag on-
der leiding van grafitty kunstenaar 
Emiel de Weers op grote borden 
in glimmende glossy letters met 
het opschrift “Meetng4Life” nog 
eens extra fleur aan een toch al 
kleurrijk benefietfestival gegeven. 
Een kleurrijk festival dat alle lof 
verdient voor de vele vrijwilligers 
die zich hebben ingezet en die 
zelf zeggen blij te zijn te hebben 
meegewerkt en een volgende keer 
graag weer klaar staan. 
Op de facebookpagina van Mee-
ting4life laat Peter Noordanus 
weten dat het festival succesvol is 
verlopen en het voorlopige saldo 
van de actie zaterdagavond na af-
loop op 25.000 euro stond. Peter: 
“Vol trots hebben we met elkaar 
het evenement hartverwarmend 
afgesloten met een prachtige kaar-
senceremonie. Donateurs, volgers 
en vrijwilligers enorm bedankt 
namens het hele kernteam”. 

Meeting4Life hartverwarmend evenement
Levensreddend onderzoek in belangstelling

Benefiet Festival Meeting4Life: een gezellig, ongedwongen en hartverwarmend en ook liefdevol evenement. 
(foto: Johnny Ligtenberg)
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Agenda

Donderdag 1 september
Lochem
•	 Lezing: Oekraïne vanaf het 

uiteenvallen van de Sovjet-
Unie,  door Marie-Therese ter 
Haar, Schouwburg, 11.00 uur

Vrijdag 2 t/m maandag 5 sep-
tember
Laren
•	 Larense Kermis, programma: 

larensekermis.nl

Zaterdag 3 september
Almen
•	 Zaterdagmiddag Inloopcon-

cert, a capella koor “Fa mi 
contento”, Dorpsstraat 36, 
15.00-16.00 uur

Zondag 4 september
Barchem
•	 Muziek aan de Berkel, De 

Schubertianen & de Hou-
sewarming, info: info@
kamermuziekaandeberkel.
nl, Morgenstern, Witzand 4, 
15.00 uur 

Lochem
•	 Tuinconcert Diversate, re-

serveren gewenst: ticket@
talprodukties.nl of app 06-
51499733, www.TAL 
produkties.nl, Boekhorstlaan 
2, 15.00 uur

Vrijdag 9 september
Lochem
•	 Alzheimer Trefpunt, thema 

“Interview ervaringsdeskun-
dige”, Stadshuus, 10.30 uur.

Zaterdag 10 september 
Almen
•	 Inloopconcert, ensemble 

Yentl Flavour, Kerk, Dorps-
straat 36, 15.00 uur

Laren
•	 Repair Café, Kulturhus, 9.30-

12.30 uur
Lochem
•	 Rabo	on	stage	–	finale,	

Schouwburg, 19.30 uur

Zondag 11 september
Gorssel
•	 IJssel Jazz Gorssel, centrum, 

vanaf 13.30 uur
Laren
•	 Wandeling op Ampsen, par-

keerplaats kruising Oude 
Lochemseweg en Laan Amp-
sen, 14.00 uur

Woensdag 21 september
Gorssel
•	 Het Parthenon en de Griekse 

bouwkunst - Drs. Monique 
Hafkamp, Molenweg 53-55, 
10.30 uur 

Lochem
•	 Wereld Alzheimer dag - Alz-

heimer Trefpunt Lochem, 
Foyer van de Schouwburg, 
13.30 uur

Donderdag 22 september
Lochem
•	 Lezing: Is er een link tussen 

hygiëne in 2022 en de mid-
deleeuwen? -Janna Coomans, 
Bibliotheek Lochem, 20.00 uur

Langlopende items
Almen
•	 Jeannes Zomer, t/m oktober 

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

Gorssel
•	 Norbert Tadeusz, t/m 2 okto-

ber, Museum More, Hoofd-
straat 28. www.museum 
more.nl

•	 Earthlings, Anya Janssen 
(1962), Museum MORE, t/m 
30 oktober, www.museum 
more.nl

Laren
•	 Chapeau, hoedententoon-

stelling Huis Verwolde, t/m 
30 september, www.glk.nl/
verwolde

Lochem
•	 Stadswandeling o.l.v. een 

Stadsgids, elke dinsdag: 
reserveren kan bij VVV Lo-
chem, Markt 2, 13.30 uur

•	 Senioren	fietstocht,	elke	don-
derdag, info: Bertus, 0573-
254173, 13.30 uur, vertrek: 
Kleine Markt 

•	 Goede Doelen Markt, elke 
zaterdag t/m eind september, 
bel voor info: 06-27472403, 
11.00 uur, Elsmansschadden-
weg 2A 

•	 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

Laren- Overmorgen vrijdag 2 
september begint de Larense Ker-
mis en wordt afgesloten op maan-
dag 5 september. De kermiscom-
missieleden Marcel Hekkelman, 
Eduard Wolf, Sander Vriezekolk 
en Anja Dijkerman zijn namens 
de Larense Ondernemersvereni-
ging Ondernemers Laren, verant-
woordelijk voor het organiseren 
van de Larense Kermis. 
Bij de Larense Kermis hoort al 
jarenlang hetzelfde sfeertje van 
‘kermis tussen de horeca’. Het was 
voor de organisatie wel even span-
nend of dit bekende sfeertje ook in 
2022 weer terug zou komen nu Ste-
geman	 helaas	 de	 deuren	 definitief	
heeft gesloten. Na overleg met de 
commissie hebben Harold en Fre-
derike Reurslag van Witkamp aan-
gegeven de locatie door het plaat-
sen van “de tente” dit jaar te willen 
overnemen. De commissie is hier 
ontzettend blij mee, want door de 
komst van de ‘de Tente’, welke bij 
de kerk komt te staan, blijft de ker-
mis een beetje bij het oude. 
De derde locatie, ‘De Tente’, is 
een grote tent met ook vier dagen 

lang een prachtig programma voor 
jong en oud. Met de komst van de 
Tente is er een muziekprogramma 
op maar liefst vier locaties. 
Veel exploitanten hebben het 
moeilijk gehad in coronatijd. 
Het vinden van nieuwe attracties 
wordt ieder jaar lastiger. Deson-
danks heeft de kermiscommissie 
toch een mooi aantal exploitanten 

weten te contracteren. 
Voor het derde jaar op rij is er tij-
dens het Anjagersbal op vrijdag-
avond de ‘Ondernemer van het 
jaar’ verkiezing. Dit jaar zijn de 
genomineerden: Anita Brouwer 
en Arjan Wesseldijk van ‘t Lan-
genbaergh, Ronald van Haren van 
de VHL Groep en voor de derde 
maal Ingri Imenkamp van Ovii. 

Larense Kermis houdt met de Tente de sfeer er in

De commissie: alle facetten zijn aanwezig om Laren te laten bruisen 
tijdens het eerste weekend van september. Voor het complete program-

ma van de Larense Kermis: www.larensekermis.nl 

Lochem- Donderdag 1 septem-
ber geeft Marie-Thérèse ter Haar 
in het AKKU-Eetcafé een lezing 
over de Oekraïne vanaf het uit-
eenvallen van de Sovjet-Unie. 
Marie-Thérèse ter Haar, die Rus-
sisch en Ruslandkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam stu-
deerde, praat de aanwezigen bij 
over het land waar op dit moment 
een verschrikkelijke oorlog gaan-
de is. Oekraïne wordt in 1991 
onafhankelijk. In eerste instan-
tie overheersen hoop en euforie, 
maar het zelfstandig opzetten van 

economische en politieke institu-
ties blijkt veel moeilijker dan ge-
dacht. Oligarchen verrijken zich, 
maar de rest van Oekraïners ver-
armt snel. 
Het AKKU-Eetcafé wordt ge-
houden in de Stadslounge van 
de Schouwburg. Vanaf 10.15 uur 
staat	 de	 koffie	 en	 thee	 klaar,	 om	
11.00 uur begint het programma 
en om 12.30 uur is de lunch in res-
taurant ‘Mondani’. Entree inclu-
sief lunch en drankje 15 euro. Al-
leen de lezing 7 euro. Voor meer 
informatie: www.akku-lochem.nl.

Lezing over Oekraïne na Sovjettijd in AKKU-Eetcafé

Op Jacht voor mensen die het 
kunnen	 gebruiken,	 die	 het	 fi-
nancieel zwaar hebben, en/of 
een lastige tijd doormaken. Wij 
hebben een fantastische kast 
neergezet op de hoek Jansteen-
laan/Albertcuijplaan in Lochem, 
waar mensen maximaal 6 artike-
len uit mogen halen waarbij de 
noodzaak bij voeding ligt. Ver-
zorgingsproducten, accessoires 
voor het huis of artikelen voor 
dieren staan er ook voor wie ze 
kan gebruiken. Pak dan bijv. 4x 
voeding, 1x verzorging, en 1x 
dierenvoeding.
Via dit krantenartikeltje willen 

we mensen bewust maken van 
het bestaan van deze kast, maak 
er gebruik van als dit nodig is! 
We weten wat het is, en heb-
ben ook zware tijden gekend. 
Ook willen we mensen die het 
iets breder hebben of gewoon 
over een te volle voorraadkast 
beschikken, lief in de ogen kij-
ken om een bijdrage te doen. 
Voorbeelden hiervan zijn; potjes 
groente, smac, aardappelpuree, 
houdbare melk, bakmixen waar 
alleen nog maar water bij toe-
gevoegd hoeft te worden, kof-
fie,	 macaroni,	 verzorgingspro-
ducten zoals shampo/deo, maar 
ook wasmiddel/verzachter en 
ga zo maar door. Als het maar 
houdbaar is… Ook de gratis pro-
ducten van de Albert Heijn, de 
boodschappenbox van de Plus 
en dergelijke zijn hartstikke wel-
kom!
Bijdrage kan afgegeven worden 
bij Jansteenlaan 8, Jansteenlaan 
1b, of u stuurt via onze Face-
book (Op Jacht Kast) een bericht 
en dan overleggen we een dag 
dat we het bij u komen ophalen. 
Onze dank is groot!

Samen helpen we elkaar

(Ingezonden mededeling)

Wij, L.I.S.A, zijn op Jacht!

Grote gezellige rommelmarkt op Larense Kermis
Laren- Zaterdagmiddag 3 sep-
tember organiseert de Protes-
tantse Kerk in Laren weer haar 
jaarlijkse rommelmarkt in en 
om de kerk en het Kulturhus 
aan de Verwoldseweg. 
De rommelmarkt is geopend van 
13.30 tot 16.30 uur en heeft een 
groot uitgebreid aanbod van een 
veelheid aan spullen die overzich-
telijk zijn uitgestald. Er is voor elk 
wat wils op allerlei gebied. Ook 
de bloemendienst is aanwezig om 
ter plekke mooie bloemstukjes te 
maken en zo oude spullen weer 
een nieuw leven in te blazen. 
Wie nog mooie spullen heeft die 
op de rommelmarkt verkocht kun-
nen worden kan zich melden via 
email: rommelmarkt@kerklaren.
nl of 0573-401605/06-23581918. 
Ook voor andere informatie zijn 
deze nummers beschikbaar. 
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0573-221317
06-51970913

Aanbieding in september: 
Alle probeerlessen voor de helft van de prijs!

Enthousiaste en ervaren docente voor jong en oud,
Les in Laren, Lochem en Gelselaar.

www.laurakievit.nl

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

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

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

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!

Welkom lieve 

Jurre Wilbert Enserink

22 juni 2022
22.44 uur | 3.705 gr

Frits, Alette, Isa & Stan
Laarkamp 1a, 7245 AP Laren
06-53193455 / 06-10801110

Dolgelukkig zijn wij met 
de geboorte van 

Julia Krikkink

26 juni 2022
09.03 uur | 3.640 gr

Matthijs, Carlijn & Lotte 
Kerkmarsweg 2, 7437 CE Bathmen 

06-12282034

Dankbaar en blij zijn wij met de 
geboorte van onze zoon 

Luuk Diederik 
Woestenenk

3 augustus 2022
14.18 uur | 3.000 gr | 47 cm

Laurens & Alette Woestenenk
Marsmansteeg 4, 7245 WG Laren

06-30417734 / 06-34701913

Dankbaar en blij zijn wij met de 
geboorte van onze zoon en broertje 

Jelte Sebastiaan
16 augustus 2022

11.12 uur | 3.852 gr | 54 cm

Bas, Ingrid, Jurre & Ruben 
Hondshorst-Haverkamp 

Nijkampsweg 10, 7241 SX Lochem 
06-31688308 / 06-23308972
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Soms wordt het je allemaal een 
beetje teveel. De emmer is vol 
als het ware. Dat kan allerlei oor-
zaken hebben. Het is meestal niet 
één heftige gebeurtenis. Ook een 
opeenvolging van kleinere onge-
makken kan leiden tot opbouw 
van spanning die leidt tot licha-
melijke, geestelijke of emotio-
nele reacties.

Ongemakken horen bij het leven. 
Een lichaam in balans kan dat 
goed aan. Maar niet elk lichaam 
is hetzelfde en ook niet altijd in 
even goede conditie. Kleine din-
gen zoals een wondje aan de vin-
ger of een blauwe plek herstellen 
zich vanzelf van binnenuit, onge-
acht of we slapen of wakker zijn. 
Het lichaam weet precies wat het 
moet doen en in welke volgorde. 
Dat geldt ook voor ruzies of dis-
cussies. Die ben je meestal snel 
vergeten. Maar naarmate gebeur-
tenissen heftiger zijn en meer be-
trekking hebben op je dagelijkse 
leven en de meest naasten, des te 
moeilijker zijn ze te verwerken. 

Dan blijven ze sluimerend aan-
wezig, elke dag weer.

Opsparen van spanningen
Voorbeelden zijn er te over. Denk 
aan ziekte of overlijden bij fami-
lie of naasten, chronische stress 
of onzekerheid op je werk. Dat 
kan allerlei gevolgen hebben. 
Lichamelijk: een blessure, pijn, 
stijfheid, vermoeidheid. Geeste-
lijk: stress, gepieker, continu aan 
staan, moeite om in te slapen. 
Emotioneel: stemmingswisse-
lingen zoals boosheid, verdriet, 
angst, onzekerheid. Vaak is het 
een combinatie van al deze ken-
merken. Dat kan uiteindelijk lei-
den tot een burn-out. Goed om 
dat te voorkomen, want herstel 
van een burn-out kan lang duren!
Anneke Stuij helpt volwassenen 
en kinderen in haar praktijk om 
de balans terug te vinden. “In 
mijn praktijk werk ik aan het 
creëren van meer rust in lijf en 
hoofd en aan vermindering van 
klachten. Ik bied ondersteuning 
in tijden van klachten, stress, 
ziekte, angst of zorgen.”

Loslaten van spanningen
Voetreflexmassage is meestal de 
basis van haar behandelingen, in 
combinatie met advies en soms 
ook met eenvoudige ontspan-
ningsoefeningen. Door de stress 
te verminderen, de emmer te le-
gen, komt er weer ruimte voor 
een frisse open blik op het leven 

en plezier. Netty (69) beaamde 
dat onlangs per mail: “Ik ben wel 
veranderd sinds ik hier ben. Ik 
was al een jaar bezig met ‘pijnen 
en spuiten’. Dat bracht voor mij 
veel spanning met zich mee. Ik 
voel me nu lichter, ontspannener. 
Dat is fijn, net of iets wegvalt, of 
de druk een beetje weg is.”

Contact
De praktijk van Anneke Stuij is 
gevestigd op Torenmolenlaan 
84 in Lochem en aangesloten 
bij een erkende beroepsvereni-
ging. De behandelingen zijn 
geen vervanging van reguliere 
medische zorg, maar waarde-
vol bij klachten en spanningen. 
Bij de meeste zorgverzekeraars 
zitten de behandelingen in het 
aanvullende pakket. Anneke is 
te bereiken via 06-40153078, 
via praktijkannekestuij@gmail.
com of via haar website www.
praktijkannekestuij.nl.

“Het is gezond om spanningen 
los te laten. Dat geldt voor vol-
wassenen en voor kinderen.”

Hoe voorkom ik een burn-out?

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

Wil je (weer) piano gaan spelen?
Bij Laura Kievit, pianodocente, 
kun je in (de hele maand) sep-
tember individuele probeerles-
sen volgen voor de halve prijs! 
Na een of meer probeerlessen 
besluit je of je na september ver-
der wil met de lessen.

Jong en oud kan zo zelf onder-
vinden hoe het is om les op de 
piano te krijgen en muziek te 
leren maken. Beginners leren 
het instrument kennen, hoe je er 
verschillende klanken uit kunt 
halen. En natuurlijk leer je mu-
ziekstukjes spelen; er zijn grap-
pige, mooie en leuke stukjes in 
overvloed.

Iedereen die vroeger al les gehad 
heeft, en nu de draad weer wil 

oppakken, is ook van harte wel-
kom! We zoeken uit wat fijn is 
om mee te beginnen, halen op en 
leren bij!

En natuurlijk kunnen gevorderde 
pianisten zich ook uitgenodigd 
voelen van de voordelige lessen 
in september gebruik te maken. 
Technische en muzikale aanwij-
zingen kunnen een verfrissend 
effect hebben op een al gekend 
stuk, en ook nieuw repertoire 
wordt aangeboord! De lessen 
zijn in Laren op donderdag, 
in Lochem op vrijdag, en alle 
weekdagen in Gelselaar. Tijden 
in overleg.

Voor informatie, ook over de 
aanbieding in september, en aan-
melding: www.laurakievit.nl

Pianoles aanbieding:  
in september probeerlessen 
voor de halve prijs

(Ingezonden mededeling)

Lochem- Op 1 juni 1974 kwam 
Harry Spenkelink bij Naeff in 
dienst. Dat was nog op de vo-

rige locatie, waar nu het appar-
tementencomplex Naeff aan de 
Noorderbleek staat. 

In eerste instantie was Naeff een 
lederfabriek, er werden drijfrie-
men geproduceerd voor de textiel- 
en papierindustrie. Op een gege-
ven moment werd het leer te duur 
en toen de vraag afnam, werden 
de eerste onderdelen in kunststof 
gemaakt, onder andere ontwate-
ringsafzuigplaten en zuigkastpla-
ten voor de papierindustrie. Dat 
was ook het moment dat de eerste 
computergestuurde machines in 
gebruik werden genomen. 
In 1975 verhuisde Naeff naar de 
huidige locatie aan de Kwink-
weerd. Naeff had in eerste instan-
tie verschillende productielijnen: 
lederen producten, gespeciali-
seerde kunststofonderdelen voor 
de papierindustrie en technische 
kunststof producten als tandwie-
len en slijtstrippen. Naeff moest 
flink gemoderniseerd worden en 
daar heeft Harry een behoorlijke 
bijdrage aangeleverd. 
Naeff floreerde na de overname 
van Kern en tussen 1980 en 1990 
groeide het bedrijf tot zo’n 60 me-
dewerkers. Harry heeft in de loop 
van de jaren op alle afdelingen ge-
werkt, maar achter de draaibank 
kwam Harry het best tot zijn recht. 
Nu Harry na 48 Naeff jaren met 
pensioen is, heeft hij de tijd om 
te genieten van zijn hobby’s zoals 
vissen en motorrijden.

Harry Spenkelink na bijna een halve 
eeuw bij Naeff met pensioen

Dat motorrijden een grote hobby van Harry is laten zijn collega’s bij 
zijn afscheid niet ongemerkt voorbij gaan. 

Exel- In Lochem bestaat Spul-
letjesdag al 10 jaar. Dit jaar 
gaat Exel voor het eerst ook een 
Spulletjesdag organiseren. Net 
als in Lochem zal dit op zondag 

18 september zijn van 10.00 tot 
16.00 uur.
Het idee achter Spulletjesdag is dat 
je vanuit je eigen voortuin, garage 
of oprit nog bruikbare spullen ver-

koopt. Dit kan van alles zijn wat de 
verkoper zelf niet meer gebruikt, 
maar waar men een ander graag 
blij mee maakt. Op de dag zelf is er 
een plattegrond met adreslijst van 
de deelnemers af te halen bij Oude 
Lochemseweg 2a in Exel.

Eerste Spulletjesdag Exel
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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

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.

Gevraagd voor de wekelijkse zangochtend. Bent u muzikaal, speelt 
u piano of accordeon, heeft u zin om onze zangactiviteit te onder-
steunen? Wij zijn op zoek naar een pianist of een accordeonist op de 
dinsdagochtend, om de 4 weken. Repertoire: oud Hollandse liedjes.

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 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
Met ingang van 5 september willen we het kaarten (jokeren) weer opstar-
ten. 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.
Info, Carla de la Haye, coördinator Welzijn, 0573-289600, c.delahaye@szmk.nl

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

Tr
im

sal
on

Chou C

ho
u

Anneke Segers 
Emmastraat 30
7241 EK Lochem
06-12788364
trimsalon-chouchou@
hotmail.com

Hooislagen 6  |  7241 NJ Lochem
0573-421204

www.scholtenbv.com

Grondwerken  |  Sloopwerken
Kipper- en diepladertransporten 
Verhuur grondverzetmaterieel

Handel in materialen t.b.v. g.w.w.
Verhuur containers

Afhaalpunt voor:
- Zand 
- Grind
- Teelaarde

- Compost
- Gebroken puin
- Verhardingsmateriaal
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September
Vrij. 02 t/m ma. 05   Larense kermis
Za. 03  Rommelmarkt, Kerk en het Kulturhus, 13.30-16.30 uur
Zo. 04  Witkampers – DZC ’68, bekerwedstrijd, 14.00 uur  
Zo. 11  Vorden – Witkampers, bekerwedstrijd, 14.30 uur   
Zo. 18  Witkampers – Voorwaarts T, bekerwedstrijd, 14.00 uur   
Zo. 25  Witkampers – Bon. Boys, competitiewedstrijd, 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

Laren- Vrijdagmiddag 19 au-
gustus, de tweede dag van 
Houtdorp Laren, blijkt bij een 
werkbezoek van onze krant de 
bouwwoede al flink bekoeld. 
Sommige bouwplaatsen liggen 
er verlaten bij. 
De bouwwerken zijn door zeer 
nijvere jonge bouwvakkers al in 
een vroeg stadium gereed. Heel 
verstandig, want het is behoorlijk 
warm die middag en alle reden 
om de bouwplaats de bouwplaats 
te laten en verkoeling te zoeken 
in het zwembad. Niet alleen jonge 

bouwvakkers nemen die middag 
een duik, maar er is een groot be-
zoekersaantal dat deze warme dag 
door het zwembadwater is gelokt. 
Dubbele drukte daarom op het 
Leussinkbad. 
Bijna 190 schoolkinderen tim-
merden tijdens Houtdorp Laren 
creatieve huizen, hutten en sche-
pen van pallets en ander resthout. 
Het aantal deelnemers groeit elk 
jaar. Mede dankzij de samenwer-
king met RegioBank was de groei 
met 50 deelnemers dit jaar extra 
groot met teams uit Laren, Bath-

men, Almen, Lochem, Harfsen en 
Barchem. Voor Houtdorp is veel 
hout en ander materieel nodig dat 
door Larense ondernemers wordt 
gesponsord of uitgeleend. Juist nu 
grondstoffen zo schaars en duur 
zijn, is het mooi dat zoveel be-
drijven toch weer aan Houtdorp 
denken.
Vrijdagmiddag om 17.00 uur ont-
vingen alle deelnemers een certi-
ficaat en werd met deelnemers en 
andere zwemmers een duik in het 
zwembad genomen tijdens de af-
sluitende disco-avond. 

Dubbele drukte op Leussinkbad bij Houtdorp Laren

Op de voorgrond bouwactiviteiten met daarachter drukte rond de grote glijbaan. (foto: Johnny Ligtenberg)

De inschatting is dat ongeveer 
1500 huishoudens in de gemeen-
te Lochem een probleem hebben 
of gaan krijgen met het betalen 
van de energierekening. Immers 
als je een nieuw energiecontract 
krijgt, zijn de energieprijzen al 
meer dan verdubbeld. Als inwo-
ner van de gemeente Lochem 
kan je daarom hulp krijgen bij 
het verminderen van je energie-
gebruik door gratis advies, gratis 
bespaarproducten en een gratis 
wasmachine, vriezer of derge-
lijke. Inmiddels zijn al ruim 150 
huishoudens geholpen met de 
energie-bespaar-actie ‘Energie-
rekening onbetaalbaar?’

De hands on aanpak van de 
energieconciërge werkt heel 
goed
Goede raad is gratis in het ge-
val van de energieconciërges 
van burgercoöperatie Lochem-
Energie. Als je je aanmeldt voor 

deze bespaaractie - en je komt 
in aanmerking - dan komen er 
twee energieconciërges bij je op 
bezoek. Meestal een man en een 
vrouw. Zij bekijken samen met 
jou naar je jaarnota, en bekijken 
in je huis wat voor jou het mees-
te voordeel oplevert. Kleine 
maatregelen voeren ze direct uit, 
zoals gloeilampen vervangen 
door ledlampen en/of radiatorfo-
lie en tochtband aanbrengen. Als 
je een erg oude vriezer of was-
machine hebt, zorgen zij ervoor 
dat je bij een van de lokale leve-
ranciers een nieuwe kunt bestel-
len. De aanvraag voor de eenma-
lige energietoeslag kan geregeld 
worden en in koopwoningen zijn 
er soms ook mogelijkheden voor 
dubbel glas of zonnepanelen. 

Kijk op energierekeningon 
betaalbaar.nl en bel 06-11220692 
of mail naar hulp@energie  
rekeningonbetaalbaar.nl

Al 150 huishoudens geholpen 
met verlaging energierekening

Wippert Party met gezelligheid uit vervlogen tijd
Laren- Ooit waren de Wippert 
Disco’s op zondagmiddag een 
must voor de jeugd uit de om-
geving van vooral Holten, Laren 
en Markelo. Twee vaste disco-
gangers uit die tijd, Ria van den 
Bos en Tieneke Schoolen, heb-
ben geweldig leuke herinnerin-
gen aan die zondagmiddagen. 
Daarom komen ze nog wel eens 
af en toe een bezoekje brengen 
bij de Wippert waar nu Ellen 
Jansen de scepter zwaait. 
Tijdens zo’n bezoek wordt het idee 
geopperd om weer eens een Disco 
party te organiseren met muziek 
uit die tijd. Dus nummers uit de ja-
ren ‘70 en ‘80. Dit idee wordt uit-
gewerkt tot een echt plan met zelfs 
Dj’s uit die jaren, namelijk Woolf-
man Gait en Bennie Nijkamp. 
Besloten wordt echter om dit niet 
op zondagmiddag doen, omdat 
met de jaren ook de weekendbe-
steding van de bezoekers is veran-
derd en de zondag veelal een druk-
bezette dag is. Daarom is gekozen 

voor een zaterdagavond. Dat kan, 
want niemand hoeft meer voor 
donker thuis te zijn. In de agenda 
van De Wippert staat nu de datum 
8 oktober genoteerd als de Wip-
pert Party. Aanvang van de avond 
is 20.00 uur. Kaarten zijn vanaf 1 

september, dus morgen, verkrijg-
baar bij de Wippert. Kaarten voor-
af bestellen kan met de app bij 
Tieneke Schoolen: 06-31251448 
en Ria van den Bos: 06-28354940. 
De entree bedraagt bij de Wippert 
5 euro en aan de deur 7,50 euro.

Ellen in overleg met Tieneke en Ria. (foto: Laren Magazine)

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

Exel- Zondag 25 september 
organiseert de wandelcommis-
sie van de Belangenvereniging 
Exel en Omstreken de jaarlijkse 
wandeltocht “Rond om Exel”. 
Ditmaal met vernieuwde routes. 
Het is mogelijk om te kiezen tussen 
vier afstanden: 5, 10, 15 en 25 km. 
De routes gaan over wegen, verhar-
de en onverharde paden en slinge-
ren over het landgoed Ampsen en 
de verdere omgeving rondom Exel. 
Tevens is er halverwege een pau-
zeplaats met catering. Deze pauze-
plaats is ditmaal ook op een nieuwe 
locatie, waarbij voor alle afstanden 

een rustmoment is ingebouwd. 
De start is tussen 9.00 en 12.00 uur 
bij restaurant Lu Lin in Exel, Oude 
Lochemseweg 4. Er zijn verschil-
lende starttijden voor de afstanden: 
25 km tussen 9.00 en 10.00 uur; 10 
en 15 km tussen 9.00 en 12.00 uur; 
5 km tussen 10.00 en 12.00 uur.
Het inschrijfgeld is 5 euro (4 euro 
voor KWBN leden). Inschrijven 
is mogelijk bij de start of on-
line via https://www.wandel.nl/ 
evenementen/rondomexellarengld/. 
Nadere informatie kan worden 
aangevraagd via wandeltocht@
beo-exel.nl

Wandeltocht ‘Rond om Exel’ met nieuwe routes

Voorleesmomentjes 
voor iedereen 
Lochem- De voorleesvrijwilligers 
van de Graafschap bibliotheken 
zijn klaar voor het nieuwe sei-
zoen om ouders met hun kinde-
ren weer te laten genieten van 
gratis voorleesmomentjes. Deze 
zijn voor leden en niet-leden.
Bij alle vestigingen van Graafschap 
bibliotheken is een voorleesmo-
ment. Op www.graafschapbiblio 
theken.nl is in de agenda te vinden 
wanneer er een voorleesuurtje is. 
Wie zelf een voorleeswens heeft, 
moet dit laten weten, dan wordt ge-
keken of dit boek aanwezig is.

Vollemaanwandeling 
Gorsselse Heide
Eefde- IVN en Marke Gorsselse 
Heide organiseren donderdag 8 
september een vollemaanwan-
deling over de Gorsselse Heide.
Denk aan warme kleding. Honden 

kunnen helaas niet mee. Een vrij-
willige bijdrage wordt bijzonder 
op prijs gesteld. Start om 19.00 uur 
hoek Reeverdijk/Elzerdijk te Eef-
de. Informatie: tel. 0575-543824.  
Meer informatie: www.ivn.nl/ 
afdeling/zutphen; www.marke- 
gorsselseheide.nl.
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Exel- Zondag 18 september 
gaat de Jawa/CZ club Neder-
land samen met motorclub de 
Klassieker weer de traditionele 
Exelrit rijden. Iedereen met 
een klassieke motor kan hier-
aan deelnemen.
De inschrijving is vanaf 10.00 uur 
bij Restaurant “Lu Lin”, Oude Lo-
chemseweg 4. Het vertrek is om 

11.00 uur voor de ongeveer 90 
km lange rit door de Achterhoek. 
Deelname kost 5 euro inclusief 
onder andere de traditionele toer-
kaart. Ook wordt iedereen, die van 
klassieke motoren houdt, uitgeno-
digd om alleen maar een kijkje te 
komen nemen. 
Voor meer informatie: 0573-253563 
of dick.amtink@kpnmail.nl

13e Exelrit door de Achterhoek Lezing Pluspunt over 
‘De Dikke Van Dale’
Gorssel- Woensdag 7 septem-
ber organiseert Pluspunt in ’t 
Tefpunt een lezing over Ander- 
halve eeuw ‘Van Dale’ door Drs. 
Jos(eph) Paardekooper.
Dit is de eerste lezing na een stop 
van tweeënhalf jaar vanwege co-
rona. Eind maart van dit jaar ver-
scheen de nieuwste druk van ‘De 
Dikke Van Dale’, anderhalve eeuw 
na de eerste editie, met daarin vele 
duizenden nieuwe trefwoorden op 
het gebied van corona, het klimaat 
en sociale media. Dat had school-
meester J.H. van Dale nooit kun-
nen dromen. Een lezing over de 
geschiedenis van het beroemdste 
woordenboek van de Nederlandse 
taal, en over de dromen van een 
bescheiden onderwijzer in een uit-
hoek van ons land. 
Pluspunt (www.pluspuntgorssel.
nl) organiseert eens per veertien 
dagen op woensdag een lezing of 
presentatie met warme maaltijd 
in ’t Trefpunt. Alle 50+ers uit de 
omgeving zijn van harte welkom. 
De bijeenkomst is van van 10.30 
tot 13.30 uur. Begonnen wordt 
met een kopje koffie of thee. Om 
11.00 uur begint de lezing of pre-
sentatie. 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 bij Janny Eshuis 
0575-492391 of Annet van Wie-
gen 06-57258908.

Harfsen- De bijeenkomst ‘Ge-
woon Gezellig’ zondagmid-
dag 4 september in dorpshuus 
Hoeflo is speciaal voor alleen-
staanden in Harfsen. De mid-
dag van 14.30 tot 16.00 uur is 
vooral gezellig waar ook de 
hersenen worden getraind bij 
allerlei bordspelen.
Elke eerste zondag van de maand 
komt Gewoon Gezellig bij elkaar. 
De locatie is wisselend. De vorige 
keer was het in Ons Gebouw en 
aanstaande zondag dus in Hoeflo, 
maar in oktober wordt het De 
Veldhoek aan. Een prettige samen-
werking tussen verschillende par-

tijen met een gemeenschappelijk 
doel: een gezellige middag bieden.
De middagen zijn voor elk wat 
wils, een spelletje spelen is niet 
verplicht, gezellig samen praten of 
handwerken kan ook. Voor 5 euro 
is er koffie, thee en een frisdrank-
je. Graag van te voren aanmelden 
bij Hellen Strik: 06-42050353 / 
harfsenenwelzijn@gmail.com of 
Annette Zwaaij: 06-15470337 / 
diaconieharfsen@gmail.com of bij 
Hennie en Tonny: 0573-431779 / 
info@hoeflo.nl. Ook voor vragen 
of als er vervoer nodig is.

Foto: Hellen Strik.

Bijeenkomst ‘Gewoon Gezellig’  
in Hoeflo

Wilt u ook met uw 
bedrijf In de Kijker staan?

Neem contact op met 0573-250083

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

Tel. 0573-215115
info@waterinuwtuin.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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Gratis computerhulp in 
De Veldhoek

Harfsen- Het seizoen digitaal 
advies door computerdeskun-
dige Wojtek in De Veldhoek te 
Harfsen is weer gestart. 
Belangstellenden kunnen elke 
dinsdag binnenlopen tussen 9.30 
en 11.30 uur voor vragen over on-
der andere omgaan met mobiele 
telefoon, tablet, laptop of compu-
ter. Aanmelden is niet nodig, maar 
wie toch even moet wachten wordt 
bediend met een gratis kopje koffie 
of thee. Voor vragen over digitaal 
vaardig worden graag contact op-
nemen met de welzijnscoördinator 
Hellen Strik: hellen@harfsen- 
welzijn.nl of bel naar 0642050353. 

Alzheimer Trefpunt  
Lochem 
Lochem- De afdeling Oost-Gel-
derland van Alzheimer Neder-
land organiseert vrijdagmorgen 
9 september een Alzheimer Tref-
punt Lochem, met als thema “In-
terview ervaringsdeskundige”.
Een ervaringsdeskundige vertelt 
hoe zij het dementieproces bij 
haar nog vrij jonge man beleeft en 
hoe ze hiermee omgaat.
De bijeenkomst is van 10.30 tot 
12.00 uur, met een inloop om 
10.00 uur in het Stadshuus. Aan-
melden is niet nodig.

Janna Coomans over 
link hygiëne van nu en 
de middeleeuwen
 
Lochem- Dr. Janna Coomans 
vertelt donderdag 22 september 
in de bibliotheek Lochem over 
de link tussen hygiëne in 2022 
en de middeleeuwen. 
Janna Coomans is onderzoeker 
aan de Universiteiten van Amster-
dam en Utrecht en in 2018 cum 
laude gepromoveerd op een on-
derzoek naar publieke gezondheid 
in laatmiddeleeuwse Nederlandse 
steden. Aanvang van de lezing 
20.00 uur en de entree bedraagt 
7,50 euro (incl. koffie en thee 
vooraf en drankje achteraf)
Online aanmelden: https://graaf 
schapbibliotheken.op-shop.nl/3476/
kenniscafe-hygiene-en-gezondheid-
in-de-middeleeuwen/ 22-09-2022

Jantje Fleerkate van Elweco-Medo 
met pensioen

Harfsen- Zaterdag 3 en 10 
september zijn meerdere par-
ticuliere tuinen in Harfsen te 
bezichtigen tijdens de lande-
lijke Nationale Tuin & Klimaat 
Route. Tijdens het bezoek door 
de tuin kunnen tips en ideeën 
verzameld worden om aan de 
slag te gaan in de eigen tuin. 
Theo Smidt en Atty van de Braken 
stellen hun tuin open tijdens beide 
zaterdagen. Vooraf aanmelden 
is nodig en loopt via de website 

Tuinklimaatroute.nl. Naast de tuin 
is in Harfsen ook het energieneu-
trale en duurzaam gebouwde huis 
te bezoeken als hier interesse voor 
is. Smidt en Van de Brake gaven 
in januari een rondleiding door 
hun huis in het tv-programma 
BinnensteBuiten en schreven een 
boek over hun energieneutrale 
bouwconcept: Eenvoudig duur-
zaam bouwen. Het boek is te leen 
in de bibliotheek en verkrijgbaar 
bij online winkels.

Laren- Na LAFA (LAorne 
For Armenia) in 2015-2016 
en LouKA (Ja! Laren Komt 
in Actie) in 2018-2019 is het 
aankomend schooljaar (2022-
2023) weer tijd voor een nieu-
we jongerenreis.
Op het moment zijn er twee din-
gen bekend: allereerst is er het 
vrijwilligerswerk, zowel gedu-
rende het aankomende jaar in 
Nederland als tijdens de reis in 
het land van bestemming. Hoe, 
wat en waarheen de reis in de 
zomer van 2023 zal gaan, wordt 
door de deelnemers (tussen de 
vijftien en twintig jaar oud) zelf 
bedacht. Hiervoor worden er aan 
het begin van het project diverse 
werkgroepen opgericht zoals PR 
en activiteiten. 
In eerdere jaren gingen de zeven 
meiden uit Markelo, Laren en 
Harfsen van LAFA naar Arme-
nië om daar onder andere te hel-
pen in een kindertehuis, een kas 

en bij de bouw van nieuwe hui-
zen. Bij LouKA waren er naast 
deelnemers uit eerder genoemde 
dorpen ook deelnemers uit Zut-
phen, Lochem en Bathmen. 
Deze twaalf deelnemers zijn 
naar Gambia geweest om daar 
onder andere een schoolgebouw 
te schilderen, sinaasappelbomen 
aan te kopen en te planten en de 
kinderen een tandenpoetscursus 
te geven met natuurlijk nieuwe 
tandenborstels en tandpasta. 
Jongeren die het leuk vinden om 
de handen uit de mouwen te ste-
ken voor een goed doel en om op 
reis te gaan, zijn welkom op de 
vrijblijvende info avond. Deze 
is op vrijdagavond 9 september 
om 20.00 uur bij V.V. Witkam-
pers Laren. Ook jongeren buiten 
Laren zijn welkom. 
Voor meer informatie de instag-
rampagina: jongerenreislaren, of 
via de mail: jongerenreislaren@
gmail.com

Bezichtiging particuliere tuinenLaren- In Laren worden ze in-
middels rondgebracht naar de 
collectanten, het bord in plaats 
van de bus. De week na de La-
rense Kermis van 4 tot en met 
10 september komen collectan-
ten van het KWF weer aan de 
deur voor een donatie.
Het organiserende team Dinie Eg-
gink, Linda Koeslag en Mayra 
Schoolen vinden een collectebord 
in plaats van een collectebus een 
pittige overgang en dat merken ze 
ook aan de collectanten. De ver-
trouwde bus waar geld in kan wor-
den gestopt, is niet meer. Wordt dit 
het einde van het muntjes tijdperk 
en kan daardoor het potje geld bij 
de voordeur voorgoed in de kast? 
“Wij vinden het een lastige omscha-

keling, maar we doen ons best!”
Vanaf dit jaar lopen alle KWF 
collectanten in Nederland met 
een collectebord met QR-code, in 
plaats van een collectebus. Geluk-
kig kun je, vertrouwd als altijd, bij 
de collectant jouw donatie doen. 
De QR-code scannen met de tele-
foon om makkelijk, veilig en snel 
te doneren via iDEAL.
KWF is het eerste goede doel in 
Nederland dat deze stap zet. Al 
ruim driekwart van het betaalver-
keer is met pinpas of smartphone. 
Ook wordt afstorten steeds moei-
lijker. En duurder. KWF kan zo 
ook in de komende jaren doen wat 
KWF zo belangrijk vindt: zoveel 
mogelijk geld ophalen tegen kan-
ker, en voor het leven.

Collectebus KWF wordt collectebord

Lochem- Woensdagmiddag 21 
september organiseert Stichting 
Welzijn Lochem en Alzheimer 
Trefpunt Lochem in de Foyer 

van Schouwburg Lochem een 
bijeenkomst betreffende Wereld 
Alzheimer Dag.
De middag met medewerking 
van cabaretier Ernest Beuving en 
Dansstudio POP-UP is bedoeld 
voor mensen met dementie, man-
telzorgers en belangstellenden.
De aanvang is om 13.30 uur met 
thee/en koffie. Rond 16.00 uur 
wordt de bijeenkomst afgesloten. Er 
zijn voor de bezoekers geen kosten 
aan verbonden maar een vrije gift 
is mogelijk. Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk en mogelijk bij Ma-
rieke Muilerman, m.muilerman@
welzijnlochem.nl, Miny Kreunen, 
minykreunen@kpnmail.nl en Truus 
Grijzen, truus@grijzen.nl.

Wereld Alzheimer Dag bij  
Alzheimer Trefpunt Lochem

Ernest Beuving.  
(foto: Bram Kunz) 

Zomeravondconcert 
door The Klezmer  
Society in Gudulakerk 

Lochem- Vrijdagavond 2 sep-
tember begint om 20.00 uur in 
de Gudulakerk The Klezmer 
Society met het programma 
Dos Klezmer Shifl. Deze groep 
muzikanten verzorgt het laatste 
zomeravondconcert van dit sei-
zoen in de Gudulakerk. 
De groep bestaat uit violist Bert 
Vos, accordeonniste en zangeres 
Elianne van Ee en celliste Eva van 
de Poll. Naast levendige freylekhs-
dansen en prachtige Jiddische lied-

jes speelt de Klezmer Society in 
dit concert langzame ‘Zay Gezunt’ 
stukken. Verder een meeslepende 
Satmar Waltz. Bert Vos schreef het 
Jiddische lied Mameloshn, prach-
tig vertolkt door Elianne van Ee. 
Het titelstuk Dos Klezmer Shifl 
herinnert aan de jaren 2020/2021, 
waarin de musici, ondanks het 
stoppen van de optredens, toch bij 
elkaar kwamen om gezamenlijk 
nieuwe composities te schrijven. 
Inmiddels is de gelijknamige CD 
van dit programma verkrijgbaar. 
De avond wordt georganiseerd 
door Gudula Cultureel1. De en-
tree is gratis maar een vrije gift bij 
de uitgang wordt op prijs gesteld.

Nieuwe Jongerenreis Laren en 
Omgeving
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www.aircoharkink.nl  |  info@aircoharkink.nl

Met een airco kun je
economisch verwarmen en koelen.

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

 
AIRCO

  
SERVICE

HARKINK

A S
H

www.schoorsteenveegbedrijfzelhem.nl

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

0573-794510  |  info@solarama.nl  |  www.solarama.nl
Langelersdijk 1 | 7245 PE Laren GLD

0573-252425
www.reerink-lochem.nl

September actie:

20% korting op alle 
COLORS verf en PORFTEX muurverf

Yoga is een weldaad voor 
lichaam en geest.  

Begin een ontdekkingsreis 
bij Puur Bewegen.

Gratis proeflessen in 
september en oktober!

Wil je meer weten? Bel 
Roekje op 06-55817661

www.puurbewegen.nl

za 3 sept. geopend van 08:30 - 11:00 uur. Ma 5 sept. gesloten
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Laren- Na een succesvolle 
crowdfunding strijkt Burger-
boerderij De Patrijs neer aan de 
Dochterenseweg in Laren. De 
afgelopen weken hebben hon-
derden bewoners uit de regio 
een certificaat gekocht en zijn zo 
mede-eigenaar geworden van de 
boerderij. Samen hebben deze 
burgers ruim een miljoen op-
gehaald. In december vindt dan 
de overdracht plaats en vestigt 
De Patrijs zich in buurtschap 
Groot Dochteren.
De Patrijs gaat een regulier melk-
veebedrijf omvormen tot een ge-
mengde, natuurinclusieve en eco-
logisch verantwoorde boerderij. 
De boerderij wil met de natuur 
meewerken en een voortrekkersrol 
spelen in de landbouwtransitie. Het 
landbouwinitiatief levert haar pro-
ducten rechtstreeks aan leden. Wie 
lid wordt, kan via een app 7 dagen 
per week terecht bij onbemande 
winkeltjes in Lochem, Eefde, Vor-
den en Zutphen voor verse zuivel, 

kaas, groente, fruit, vlees en meer. 
De boerderij aan de Dochteren-
seweg wordt daarnaast ook een 
ontmoetingsplek waar regelmatig 
activiteiten en samenkomsten ge-
organiseerd worden voor leden en 
andere geïnteresseerden. Zo hoopt 
De Patrijs bij te dragen aan een 

betere band tussen boer en consu-
ment. Ook komt hier een winkel-
tje voor lokale producten van de 
boerderij.
De Patrijs geeft regelmatig rond-
leidingen voor geïnteresseerden. 
Een overzicht is te vinden op  
https://depatrijs.eco/activiteiten/. 

Crowdfunding Burgerboerderij De Patrijs geslaagd

Initiatiefnemers (v.l.n.r.) Johannes Regelink, Joanne Malotaux, Saskia 
Hebel en Erik van der Hoeven tekenen de koopovereenkomst.

Door: Ronald Hendriks

Lochem- Niet de Keidagen, niet 
de Larense Kermis, Vakantie-
week of de Zwarte Cross, maar 
het Buurtfeest op de Spaanse 
Schans in Lochem was zaterdag 
20 augustus de start van de Toer 
van Dik en Gezellig; een van de 
meest aanstormende feestacts in 
Nederland.
Niet omdat het moet, maar omdat 
het (weer) kan, was één van de 
raakvlakken wat de organisatie 
van het buurtfeest en Dik en Ge-
zellig bij elkaar bracht. Elk jaar 
heeft de buurt een buurtfeest/bbq 
waarbij na de vakanties iedereen 
weer bij kan kletsen; wat kan eten 
en drinken. Om de feestvreugde te 

verhogen, na 2 coronajaren, kwam 
men in contact met de feestact die 
op dezelfde dag hun Tour wilde 
starten door heel Nederland. Om 
hun bekendheid in de Achterhoek 
en regio te vergroten, koos men 
voor het buurtfeest om te starten 
aan hun tour. Met hun eigen num-
mers, en wat bekende covers had-
den ze het publiek al snel gewon-
nen en werd het een groot feest.
Vervolgens trok de feestact door 
met hun trailer en camper om de-
zelfde dag nog op te treden in Nij-
kerk, Oudekerk, Nieuwveen en Ze-
venhoven, en bleef het in de buurt 
nog lang onrustig. Voor wat betreft 
de zangers en de organisatie is een 
traditie in gang gezet en gaan we 
ze nog veel in de buurt zien.

Dik en Gezellig start tournee op 
buurtfeest Spaanse Schans

Laren- Zaterdag 10 september 
is Repair Café Laren geopend 
tussen 9.30 en 12.30 uur voor 
alle mogelijke reparaties aan 
witgoed, bruingoed, kleding en 
andere spullen die de moeite 
waard zijn om een tweede ronde 
mee te gaan.

Alles wat stuk is of het niet meer 
doet, is welkom en maakt kans op 

een geslaagde reparatie. De vaklui 
in het Repair Café Laren weten 
bijna altijd raad, en repareren het 
geheel belangeloos. Een vrije gift, 
om het voortbestaan van het Re-
pair Café te kunnen waarborgen, 
blijft altijd welkom.
Iedere tweede zaterdag van de 
maand is het Repair Café geopend. 
Zaterdag 8 oktober is de volgende 
gelegenheid voor reparaties.

Repair Café in Kulturhus ‘t Kruispunt

Onlangs mocht ik Gulhanim Ak-
bulut interviewen. Ze is sinds 
2015 vrijwilligster bij ons.

We beginnen met de standaard 
vraag: wil je iets over jezelf 
vertellen en hoe het is om alles 
achter te laten om in een ander 
land te gaan wonen?
Mijn naam is Gulhanim en ik ben 
geboren in Turkije. Ik kom uit een 
gezin met 10 kinderen en mijn 
vader was boer. Ik ben in 1980 
getrouwd en heb 4 kinderen en 4 
kleinkinderen, de 5e is op komst.
In 1982 ben ik naar Nederland/ 
Lochem verhuisd en ja, dat was 
moeilijk. Ik weet dat ik met twee 
kleine kinderen thuis zat, mijn 
man was aan het werk en dat 
ik vreselijk veel heimwee had. 
Mijn overbuurvrouw, ook van 
Turkse afkomst heeft me er toen 
wel doorheen geholpen. Ze was 
acht jaar ouder dan ik ben en het 
voelde voor mij als een grote zus 
die een beetje voor me zorgde. 
Als ik mijn heimwee en mijn kin-
deren op een weegschaal ga leg-
gen, dan slaat de weegschaal door 
naar mijn kinderen en daarom 
woon ik ook met liefde hier. Hoe-
wel het soms best moeilijk is.

Ik vind het lastig om te vragen, 
maar ben ook heel benieuwd of 
je wel eens met discriminatie 
te maken hebt gehad? 
Helaas wel, soms in winkels en 
vroeger op mijn werk ook wel 
eens. Ik herinner me dat niet-Ne-
derlandse werknemers geen soep 
kregen of koffie of thee mochten 
halen van één van de medewer-
kers. Daar heb ik toen wat van 
gezegd en daarna is dit goed ge-
komen. Het is wel belangrijk om 
goed voor jezelf op te komen. 
Maar omgekeerd gebeurt ook, 
hoor. Als wij in Turkije op vakan-
tie zijn en ze weten dat wij in Eu-
ropa wonen, dan gaan de prijzen 

ook flink omhoog hoor. Dus dan 
ga ik ook echt aan het afdingen.

Je bent al sinds 2015 vrijwillig-
ster bij ons. Wat was de reden 
dat je vrijwilligster bent ge-
worden?
Begin 1996 ben ik van de fiets 
gevallen en had mijn knie ge-
broken. Ik heb een maand in het 
ziekenhuis gelegen en daarna 
heeft het nog zeven maanden 
geduurd voordat ik weer goed 
kon lopen. In die tijd heb ik me 
voorgenomen om vrijwilligers-
werk te gaan doen en zo ben ik 
bij De Hoge Weide terecht geko-
men. Ik ging met bewoners naar 
de markt en later ben ik vrijwil-
ligster geworden bij het dagcen-
trum. Mede door de corona ben 
ik een tijd niet geweest, mijn kin-
deren wilden niet dat ik met veel 
mensen in contact zou komen, 
omdat ik bronchitis heb. Daarbij 
is het dagcentrum, waar ik vrij-
willigster ben, nu naar Barchem 
verhuisd en het is lastig voor mij 
om daar te komen. Daarom ga ik 
binnenkort koffie schenken op 
een afdeling in De Hoge Weide.

Wat brengt het vrijwilligers-
werk je?
Heel kort, het is niet met geld te 
betalen.

Met deze mooie laatste uitspraak 
is ook het eind aan dit interview 
gekomen. Niet alles wat ik van 
Gulhanim te weten ben gekomen 
heb ik hierin verwerkt, maar ik 
vind dat ze heel trots op zichzelf 
mag zijn. 

Denkt u er na dit mooie ver-
haal ook over om vrijwilliger te 
worden in De Hoge Weide of ’t 
Talma? Neem gerust contact met 
me op. We zijn o.a. op zoek naar 
vrijwilligers voor het dagcen-
trum in Lochem en Barchem, 
voor ondersteuning in het Grand 
café bij het serveren van de 
maaltijden, bezoekvrijwilligers, 
vrijwilligers die willen fietsen 
of wandelen met bewoners. Bij 
aanmelding ontvangt u een bon 
van één van de Lochemse of La-
rense ondernemers Fietsspeci-
aalzaak Finke, Bakker Wijnant, 
bakker ten Broeke, De Zuivel-
hoeve of slagerij Sieverink.

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

Gulhanim Akbulut

Vrijwilliger In de Kijker: 

Welzijnscoördinator 
trekt aan de bel in  
verband met  
personeelstekort

Harfsen- Als welzijnscoördina-
tor krijgt Hellen Strik vaak de 
vraag hoe mensen hulp in de 
huishouding kunnen aanvra-
gen. Helaas is er op dit moment 
een lange wachtlijst, omdat er te 
weinig mensen zijn die dit vak 
uitoefenen. Hellen ziet steeds 
vaker dat restaurants gesloten 
blijven door gebrek aan perso-
neel, treinen niet rijden, omdat 
er geen conducteurs zijn, enz.
Hellen: “We horen er elke dag 
van: gebrek aan personeel. Onder-
tussen zie ik ouderen met de han-
den in het haar zitten, het lukt hen 
niet meer om de zwaardere klus-
sen zoals stofzuigen, dweilen, de 
ramen lappen of het bed verscho-
nen voor elkaar te krijgen. Meest-
al vraag ik hen of ze een familie-
lid of kennis hebben die het voor 
een kleine vergoeding wil doen of 
ik raad ze een stofzuigrobot aan. 
Soms lukt dat, maar in veel geval-
len ook niet”.
Daarom de oproep van Hellen: 
“Kunt u enkele uren helpen om 
deze ouderen verder te helpen 
met wat schoonmaakklusjes? 
Uiteraard zal in overleg met de 
aanvrager een vergoeding be-
sproken worden”. Aanmelden is 
mogelijk bij: Hellen Strik, wel-
zijnscoördinator Harfsen/Kring 
van Dorth, 06-42050353 of mail:  
harfsenenwelzijn@gmail.com. 

Gorssel- Bij de bibliotheek in 
Gorssel is woensdag 7 septem-
ber van 11.00 tot 12.30 uur een 
workshop ‘planten en dieren 
herkennen met je mobiel’.
In deze workshop van ongeveer 
anderhalf uur wordt met eigen te-
lefoon of tablet geoefend met de 
handige apps. De workshop wordt 
georganiseerd in Gorssel, Zutphen 
en Warnsveld. Aanmelden kan via 
de Activiteitenagenda op www.
graafschapbibliotheken.nl. Leden 
en niet-leden van de Bibliotheek 
zijn van harte welkom.

Planten en dieren herkennen met mobieltje



In de Kijker, woensdag 31 augustus 2022, pagina 11

Laren- Op zaterdag 10 sep-
tember gaan de leden van DEZ 
Laren een simultaan wedstijd 
spelen tegen de landelijke kam-
pioenspeler Jan Groenendijk. 
De wedstijd is ter gelegenheid van 
het 85 jarig bestaan van de dam-
club. Naast de eigen dammers zijn 
er ook genodigde spelers uit Laren 
en omgeving. De wedstrijd begint 
om 10.00 uur bij ’t Langenbaergh. 

Belangstellenden zijn uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen.
Toen de Larense damvereniging 
Denk en Zet 10 jaar geleden haar 
75 jarig jubileum vierde, werden 
een huisdammers-toernooi en 
een simultaanwedstrijd georga-
niseerd. Toen met Ton Sijbrands 
(ex-wereldkampioen). Dat werd 
een bijzonder gebeuren, omdat de 
wedstrijd in de openlucht gespeeld 

kon worden. Vijf jaar later werd 
Roel Boomstra (toenmalig en hui-
dig wereldkampioen) uitgenodigd 
om in Laren te komen spelen.
Denk en Zet is blij dit jaar Jan 
Groenendijk te kunnen verwelko-
men. Het is uiteindelijk toch een 
mooie uitdaging om tegen een top-
dammer misschien een remise, of 
zelfs winst, te behalen. Van de maar 
liefst 30 borden zijn de helft door 
leden van DEZ bemand. De overige 
borden worden bezet door Larense 
huisdammers en leden van bevrien-
de verenigingen uit de regio. 
De verwachting is, dat rond half 
4 alle partijen uitgespeeld zijn. De 
komende winter hoopt DEZ ter 
gelegenheid van het 85 jarig be-
staan een huisdammers-toernooi 
te kunnen organiseren voor de 
inwoners van Laren. Al decen-
nia lang is er schooldammen voor 
de jeugd van Laren en het zou 
mooi zijn, deze, nu volwassen, 
inwoners weer een keer achter het 
dambord te krijgen. 

Denk en Zet haalt opnieuw topdammer voor simultaan

Laren- Witkampers is in 2016 
begonnen met Speciaal Voet-
bal voor kinderen vanaf 6 jaar 
met een lichamelijke of ver-
standelijke beperking. 
Het sociale aspect: vrienden ma-
ken en contacten opbouwen bui-
ten het eigen netwerk spelen een 
rol. Belangrijk is dat iedereen 
zichzelf mag zijn op het veld. De 
trainingen zijn herkenbaar, veel 
oefeningen komen terug en wor-
den uitgebreid naar het niveau 
van de spelers.
Iedere zaterdagmorgen wordt er 
op het hoofdveld getraind onder 
leiding van ervaren trainers en 

leiders. Gedurende het seizoen 
worden er laagdrempelig een 
aantal wedstrijden gespeeld te-
gen andere clubs die G-voetbal-
teams hebben.
De start van een nieuw seizoen 
is voor jongeren van deze doel-
groep een mooie gelegenheid 
om kennis te maken met het Spe-
ciaal Voetbal bij de Witkampers. 
Deze start is aanstaande zaterdag 
3 september van 10.00 tot 11.00 
uur. Het is mogelijk om vrijblij-
vend mee te trainen of te komen 
kijken. Voor meer informatie 
www.witkampers.nl of bel 06-
22840750.

Speciaal Voetbal Witkampers 
start zevende seizoen

Beginners Bridgecursus 
in ‘t Trefpunt
Gorssel- De gezamenlijke 
bridgeclubs uit Epse, Harfsen 
en Gorssel starten een begin-
nersbridgecursus voor jong en 
oud in ’t Trefpunt in Gorssel.
Belangstellenden zijn welkom 
op de informatie-avond van don-
derdag 15 september van 19.30 
tot 22.00 uur in ’t Trefpunt. Een 
bridgedocent en leden van de 
bridgeclubs zullen daar aanwezig 
zijn om informatie te verschaffen. 
Ook wordt er een clinic gehouden 
waarbij meteen met de kaarten in 
de hand de basisbeginselen wor-
den uitgelegd. De cursus is van 29 
september tot en met 15 december 
op donderdagmiddag en donder-
dagavond. Voor meer informatie 
W.Oolthuis, tel.: 0575-492607; 
06-51401802. Mail: oolthuis. 
weelink@kpnmail.nl 

Lochem- Natuurorganisatie 
IVN NMA organiseert tijdens 
het internationale festival Fête 
de la Nature op 3 en 4 septem-
ber twee fietsroutes. Een tocht 
langs fraaie tuinen in Lochem 
en een andere door het afwisse-
lende Achterhoekse landschap. 
Thema is leve de Biodiversiteit! 
Zaterdag 3 september bezoeken 
de deelnemers onder leiding van 
IVN-gidsen fraaie en verrassende 
locaties in Lochem. De tocht gaat 
niet alleen langs bloementuinen, 
maar ook een kruidentuin en een 
moestuin. Veel onderwerpen ko-
men tijdens de route voorbij zoals 
onder andere een paradijs maken 
voor insecten. 
De tocht start in de IVN Natuur-
tuin in Lochem, hoek Heggerank-
Albert Hahnweg. Aanvang: 10.15 
uur. Bij grote belangstelling ver-

trekt een tweede groep om 10.45 
uur. Duur: 2,5 tot 3 uur. Vooraf 
aanmelden niet verplicht, maar 
wel gewenst. Aanmelden en meer 
informatie, mail naar: johanna-
1707lo@gmail.com
Zondag 4 september wordt de na-
tuur ten noorden van de stad ver-
kend. Op landgoederen, boerener-
ven en in bermen en beken wordt 
al veel gedaan om de biodiversi-
teit te versterken. Mooie initiatie-
ven en ontzettend belangrijk, want 
de natuur is onmisbaar. De tocht 
start om 11.00 uur bij Natuurre-
servaat Marke Stijgoord, Goor-
seweg 4. Inloop vanaf 10.30 uur, 
voor wie graag meer wil horen 
over Stijgoord. Duur: ongeveer 3 
tot 3,5 uur. Vooraf aanmelden niet 
verplicht, wel gewenst. Aanmel-
den en meer informatie, mail naar: 
homme@planet.nl

Feestelijk fietsweekend IVN in de natuur

Lochem-Volksdansgroep Sco-
voda uit Lochem bestaat dit 
najaar 50 jaar. Scovoda is een 
internationale volksdansgroep 
met werelddans. 
Dansen over de hele wereld 
staan namelijk centraal in het 
wekelijkse oefenprogramma. 
Er worden wereldwijd nog da-
gelijks nieuwe dansen bedacht. 
Het tempo van de dansen ligt 
soms behoorlijk hoog met veel 
beweging en gezellig met elkaar 

actief bezig zijn.
Op zaterdag 3 september or-
ganiseert Scovoda in de zaal 
van tafeltennisvereniging De 
Toekomst aan de Koedijk een 
“Dans-in” van 14.00 tot 16.00 
uur met een inloop vanaf 13.30 
uur. Deze Dans-in is voor leden, 
oud-leden en overige danslief-
hebbers. Deelnamekosten bedra-
gen incl. koffie of thee 3 euro. 
Graag vooraf aanmelden via 06-
48476600. 

50 jaar Volksdansgroep Scovoda met Dans-in

Lochem- Het schooljaar is be-
gonnen. Voor de brugklassers 
van het Staring College bete-
kent dit een nieuwe start op een 
nieuwe school. En dat is wennen 
en ook spannend.
Gelukkig hoeven de brugklassers 
de eerste dagen niet aan de slag 
met huiswerk en schoolboeken, 
maar is er voor hen een leuk en 
gezellig introductieprogramma. 
Naast de eigen klassendocent 
werd elke klas begeleid door twee 
bovenbouwleerlingen. Die laat-

sten zijn de Staring-experts bij 
uitstek en kunnen de nieuwko-
mers perfect op weg helpen.
Tijdens de introductiedagen was 
er tijd voor allerlei praktische za-
ken: hoe werkt mijn kluisje, waar 
heb ik straks muziekles of gym, 
hoe zit mijn rooster in elkaar.
Daarnaast waren er allerlei kennis-
makingsspellen, werd er gesport, 
geklommen in het Klimbos, muziek 
gemaakt, gedanst en samen gege-
ten. Ook voor de brugklassers kan 
het schooljaar nu echt beginnen.

Goede start brugklassers  
Staring College

Vredesweek met  
thema Generatie Vrede
Lochem- Van 17 tot en met 25 
september vindt in het hele 
land de Vredesweek plaats met 
als thema dit jaar: Generatie 
vrede: de generatie die burgers 
verenigt die in actie willen ko-
men voor vrede. 
In heel het land zetten lokale groe-
pen, kerken en Ambassades van 
Vrede initiatieven op touw om aan-
dacht te vragen voor vrede, ook in 
Lochem en omgeving op beschei-
den schaal. Hieronder het voorlo-
pige programma. In de weken voor 
de vredesweek krijgt het concreter 

vorm. Kijk op https://vredesweek.
nl/agenda/lijst onder Lochem voor 
de bijgewerkte agenda. 
Zaterdag 17 september: Opening 
14.00 uur bij BIC, Licht van Gu-
dula 19.00 uur in Gudula kerk; 
zondag 18 september: Lezing Rab-
bijn Soetendorp 14.00 uur in Gu-
dula kerk; maandag 19 september: 
Café van de Vrede (ca 15.00 uur) 
in Huize Gudula; woensdag 21 
september: Kindermiddag 14.00 
uur Vluchtelingenwerk/BIC; za-
terdag 24 september: Koffie/thee 
inloop 14.00 uur in Selimiye 
moskee; zondag 25 september: 
Interreligieuze/-culturele viering 
10.00 uur in Gudula kerk. 

Eefde- Aanstaande zaterdag 3 
september van 10.00 tot 16.00 
uur is er een kerkmarkt op het 
Triverseplein met verkoop van 
onder andere boeken, puzzels 
en grammofoonplaten. Daar-
naast bloemen en planten van 
het seizoen. 
Voor 15 euro kunnen verkopers 
spullen vanuit de kofferbak van de 

auto aan de man brengen. De op-
brengst is voor de verkoper zelf, 
maar is ook te doneren aan Beeld en 
Geluid. Dan wordt de 15 euro aan 
standgeld terugbetaald. Verder is er 
gezelligheid op het plein met eten, 
drinken, muziek van een dweilor-
kest en liedjes op de piano. Verder 
voor kinderen een springkussen. 
De opbrengst van de markt is be-
stemd voor innovatie van Beeld 
en Geluid in de Ontmoetingskerk. 

Kerkmarkt Kerkplein

Muzehof start  
culturele jaar
Zutphen/Lochem- Muzehof 
start het nieuwe culturele 
jaar vanaf 22 augustus. Ie-
dereen die zelf iets wil doen 
aan muziek, circus en theater 
kan terecht in Zutphen, Lo-
chem en Gorssel. In Lochem 
start ook weer de Kinder-
kunstacademie. 
De agenda op www.muzehof.nl 
is weer flink gevuld met activi-
teiten. Zo starten de muziek- en 
circuslessen. Ook zijn er korte 
cursussen kunst en theater. 
Kinderen maken kennis met 
muziek en muziekinstrumenten 
in bijvoorbeeld ‘Kies je instru-
ment’ of ‘Muziek op schoot´. 
Nieuw dit jaar is Improvisatie-
theater voor kinderen.
Op 11 september houdt Muze-
hof van 12.00 tot 15.00 uur een 
Open Dag in De Muzehof aan 
de Coehoornsingel tijdens het 
Open Monumentenweekend. 
Samen met Theater Hanzehof 
wordt het een mooi gezamen-
lijk programma.
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Voor- en tussengerechten
Venkelsoep 
Jullienne | geroosterde venkel | groene kruiden olie 
Doperwtensoep 
citroenmelisse | basilicum -limoen crème | 
krokantje van doperwten
Makreelmousse                                                                                  
Gegrilde zuurdesem | avocado
Salade koolrabi                                                                         
Ingelegde koolrabi | noten | rood fruit | geitenkaas

Rundercarpaccio  + € 4,-
Parmezaan | truffeldressing | rucola
Gebakken zwezerik  + € 8,-
Gekarameliseerde appel | port jus
Schelvis  + € 6,-
Sousvide gegaard | limoen | peterselie | prei

Hoofdgerechten
Trio van kloostervarken                                                                       
Procureur | wang | buikspek
Doradefilet                                                                              
krokant gebakken | gamba | saus van langoustine
Steak van bloemkool                                                                                     
Beurre noisette | ras el hanout | kokos | gember | gort
Groene curry                                                                 
Boordevol groentes | geurige pandan rijst

Gegrilde kogelbiefstuk  + € 4,-
gegrild | taugé | zwarte bonensaus
Eendenborst  + € 9,-
Gebakken eendenborst | gebakken eendenlever | 
bitterbal van gekonfijte eendenbout
Tonijn steak  + € 9,-
Ingelegde venkel | spicy komkommer | gepofte tomaat 

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

Desserts 
3 bereidingen van Aardbei                                                                    
Bavaroise | Barchemse gemarineerde aardbeien | 
aardbeien-roomijs    
Tiramisu van sinaasappel                                                            
Yoghurt roomijs | frambozen-kletskop
Dame Blanche                                                        
3 bollen vanille-ijs | toefje slagroom | 
warme chocolade saus
Crème brulee van vanille 
Crème van vanille | banaan roomijs

Kaasplateau  + € 5,-
Proeverij van binnen & buitenlandse kazen | 
noten | vijgen-notenbrood

Al onze desserts worden huisgemaakt met de meest verse 
producten van lokale leveranciers.
Ons ijs komt van ijsboerderij ’t Dommerholt in Borculo.

Bijpassend glas dessertwijn? 
We beschikken over een ruim aanbod van dessertwijnen.

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

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

klein feestje voor u!
Hier kennen we liefde voor lekker eten en goede wijn. 

We delen het graag met u!

Ronald Gebbinck | Chef de cuisine

De Lochemseweg is afgesloten, maar wij zijn goed bereikbaar!

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


