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De eerstvolgende editie van onze krant  
verschijnt in week 21 (25 mei 2022).  
Houdt u hier rekening mee met het inleveren 
van de kopij?

Lochem- Alsof de jeugd geen 
twee verloren jaren heeft gehad, 
zo is vorige week donderdag-
middag het eindexamen gala-
feest op het Staring College als 
vanouds gevierd. 
Misschien was de uitbundigheid 

er daardoor nog groter door. Im-
mers veel uitbundigheid is er die 
middag. Uitbundigheid met vele 
honderden familieleden en vrien-
den die de eindexamenkandidaten 
toejuichen wanneer ze zich in hun 
soms zeer ludieke vervoermid-

delen laten voorrijden. Heerlijke 
momenten waar de jeugd een 
goed recht op heeft. Heerlijke mo-
menten die binnen in het college 
worden voortgezet met een mooi 
sjiek aangekleed galadiner in een 
zeer feestelijk versiert forum.

Eindexamen galafeest  
Staring College als vanouds

Kim, Alicia, Jade, Emma en Esra worden hier, bij het betreden van de rode loper naar de entree van het 
Staring College, op galante wijze welkom geheten door docent en mede-organisator van het gala,  

Jos Thijssen. De dames, gekleed in schitterende galajurken, hebben zich laten voorrijden door  
een Mercedes AMG G63. (foto: Johnny Ligtenberg) 

Laren- De taken zijn vrijdag-
avond 22 april goed verdeeld 
onder de 75 teams met in to-
taal 1300 deelnemers tijdens 
de tweede Laornse Dorpskwis. 
Terwijl de vrouwen en kinde-
ren zich vooral bezighouden 
met het theoretisch gedeelte 
van de puzzel zijn de mannen 
te vinden in de werkplaats om 
een vogelhuisje te bouwen. 
De kwisavond begint in de kerk, 
waar de teamcaptains rond 18.30 
uur het kwisboek meekrijgen 
zodra een rekensom is opgelost. 
Diverse breinbrekers en ludieke 
opdrachten passeren bij de teams 
vervolgens de revue. 
Tijdens de eerste dorpskwis op 
25 mei 2018 zaten vrijwel alle 
teams buiten in de tuin of op 
het terras met temperaturen van 
rond de 25 graden. Nu met 10 
graden lager zit iedereen binnen. 
Ook gezellig overigens. 
Gelukkig is er door de diverse 
opdrachten buiten ook veel reu-
ring bijvoorbeeld met het meten 
van de afstand tussen het beeld 
van Albert Mol en de informatie-

boom. Bijzonder leuk is ook de 
opdracht ijsproeven bij Boerde-
rijwinkel Woestenenk. 
Het team bij De Wippert krijgt al 
vroeg op de avond versterking. 
Een paar, dat voor een biertje 
komt, vindt het zo leuk en helpt 
Ellen aan de bar naar vermogen 
meedenken. In een race tegen de 
klok weten alle teams op tijd, 
voor 23.30 uur, hun kwisboek in 
te leveren. Niet alleen het kwis-
boek, maar ook plantjes, een  
eierdop met een gehaakt mutsje 
en een zelfgemaakt vogelhuisje. 
Dat betekent dat de Laornse 
Dorpskwis-commissie nog flink 
aan de slag moet om alles op 
tijd na te kijken en te beoorde-
len wie het mooiste vogelhuisje 
van Laorne heeft gemaakt. Op 
vrijdagavond 13 mei vindt na-
melijk al de feestavond plaats in 
het Kulturhus, waar de uitslag en 
de bekendmaking van het ‘slim-
ste team’ plaatsvindt. Met veel 
lachende gezichten en positieve 
reacties kijkt de commissie tevre-
den terug op een ontspannen en 
vooral zeer levendige kwisavond.

Taken goed verdeeld tijdens  
De Laornse Dorpskwis

Bij team ‘t Laornsebrook zijn vrouwen en kinderen aan het brein-
kraken, terwijl de mannen in de werkplaats een vogelhuisje in 

elkaar timmeren. (foto: Johnny Ligtenberg)

Gorssel- Canticum Gorssel 
is onder leiding van Paulien 
Roos-Bik aan het repeteren 
voor een voorjaarsconcert op 
zondag 1 mei met een breed 
programma. 
Enkele koorwerken worden bege-

leid door Bernadette van Agt op 
de piano. Ook zal zij samen met 
haar dochter Niki de Vlaming op 
viool, een werk van Elgar spelen.
Aanvang concert 16.00 uur. De 
toegang is vrij, gift bij de uitgang 
is welkom.

Voorjaarsconcert Canticum Gorssel

Gorssel- De Spieren voor Spie-
ren Rally 2022 wordt zaterdag 
4 juni door Rotery Gorssel voor 
de zevende maal georganiseerd. 
De inschrijving is mogelijk via 
www.spierenvoorspierenrally.nl. 
Vorig jaar bracht de rally voor het 

goede doel, midden in de corona-
tijd, nog een bedrag op van 12.000 
euro als bijdrage voor onderzoek 
naar spierziekten bij kinderen.
Het team van RallyControl (Jaap 
Jongman) heeft opnieuw een bij-
zondere rit uitgezet, startend in 

het centrum van Gorssel. Pittig in 
de Sportklasse voor de ervaren rij-
ders, uitdagend voor deelnemers 
in de Tourklasse.
Deelname kost 299 euro incl. 
BTW (voor bedrijven: excl. BTW) 
per equipe van twee personen, in-
clusief rallyboek, uitleg, lunch 
en diner. Info: www.spierenvoor 
spierenrally.nl. 

Zevende Spieren voor Spieren Rally Rotery Gorssel
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Agenda

Zondag 1 mei
Gorssel
•	 Voorjaarsconcert door Can-

ticum Gorssel, Hervormde 
Kerk, www.canticumgorssel.
nl, 16.00 uur 

Maandag 2 mei
Gorssel
•	 Doe mee aan het avontuur! 

Beleef Strips en spelen bij de 
Bibliotheek, info en aanmel-
den www.graafschap 
bibliotheken.nl, 14.00 uur  

Lochem
•	 Bridgewedstrijd door 

Bridgeclub Jump’85, Het 
Stadshuus, aanmelden vanaf: 
13.15 uur, 13.30 uur

Dinsdag 3 mei
Lochem
•	 Stadswandeling met Stads-

gids, reserveren kan bij VVV 
Lochem, Markt 2, 13.30 uur 

•	 Lezing door journalist/publi-
cist Jan Braakman over zijn 
boek Klein Nederland - De 
oorlog in een Gelders dorp, 
Bibliotheek, Dr. Rivestraat 3, 
www.graafschap 
bibliotheken.nl, 19.30 uur 

Donderdag 5 mei
Lochem
•	 Senioren	fietstocht,	infor-

matie: 0573-254173, Kleine 
Markt, 13.30 uur 

 
Zaterdag 7 mei
Lochem
•	 Goede Doelen Markt. Elke 

zaterdag van 2 april t/m eind 
september. Er is van alles 
te koop en er is een gezellig 
terras. Bel voor info: 06-
27472403, Elsmansschad-
denweg 2A, 11.00 uur 

Zondag 8 mei
Eefde
•	 Barokensemble The Coun-

terpoints & Friends, Mettray-
weg 25, www.kapelopt 
rijsselt.nl, 11.30 uur 

Maandag 9 mei
Lochem
•	 Bridgewedstrijd, zie 2/5

Dinsdag 10 mei
Lochem
•	 Stadswandeling. Zie 3/5

Donderdag 12 mei
Lochem
•	 Senioren	fietstocht,	zie	5/5	

Zaterdag 14 mei
Lochem
•	 Pubquiz StadsLounge Live. 

Om deel te kunnen nemen 
aan deze pubquiz meld je je 
aan met een team. Minimaal 
4, maximaal 8 personen per 
team, info@schouwburg 
lochem.nl, 20.00 uur  

Maandag 16 mei
Lochem
•	 Bridgewedstrijd, zie 2/5

Zondag 22 mei
Gorssel
•	 Bingo! aanmelden voor de 

bingo tel. 06-14120335,  
’t Trefpunt, 14.00 uur (zaal 
open 13.00 uur)

Maandag 23 mei
Lochem
•	 Bridgewedstrijd, zie 2/5

Dinsdag 24 mei
Lochem
•	 Stadswandeling, zie 3/5

Woensdag 25 t/m zondag 29 
mei
Lochem
•	 Keidagen Lochem 2022, 

houd de website in de gaten 
voor	het	definitieve	pro-
gramma

Donderdag 26 mei
Barchem
•	 Normaal – Olderwets Høken. 

Høken, brekken en angoan, 
stampensvolle en dampende 
feesttenten, liters bier en na-
tuurlijk alle ‘anhangers’. Dat 
kan maar één act zijn: Nor-
maal! Ben Jolink zegt: “Wi-j 
komt altied weer terug!” Met 
gastoptredens van o.a. DI-
RECT, Sloper en BZB, Brin-
kerinkweg 1  

Lochem
•	 Senioren	fietstocht,	zie	5/5	
•	 Vroege Vogeltocht Berkel-

zomp, reserveren: VVV Lo-
chem, Markt 2, 0573 251898, 
info@vvvlochem.nl, Aanleg-
steiger Goorseweg, 7.00 uur 

Laren
•	 Dauwzwemmen op Hemel-

vaartsdag, Holterweg 45, 
6.00-10.00 uur  

Zwiep
•	 Openluchtviering op He-

melvaartsdag. Iedereen is 
welkom! Zwiepseweg 165, 
10.00 uur

Maandag 30 mei
Lochem
•	 Bridgewedstrijd, zie 2/5

Langlopende items
Gorssel
•	 Tentoonstelling: Arjan van 

Helmond, t/m 6 juni 2022, 
Museum More, www. 
museummore.nl

•	 Nové Realismy, t/m 8 mei 
2022, Museum More, www.
museummore.nl 

Lochem
•	 “Broedsels” kinderkunst-

academie. Iedere dinsdag 
of donderdag van 15.30 tot 
18.00 uur, Het Stadshuus, 
www.stadshuuslochem.nl

Lochem
VVV Lochem

Markt 2, Lochem
7241 CJ  Lochem

0573-251898
www.vvvlochem.nl

Zutphen- Vier weken lang heeft 
een groep taalvrijwilligers iede-
re dinsdagmiddag de basistrai-
ning Taal van Stichting Lezen en 
Schrijven gevolgd bij de Graaf-
schap Bibliotheek in Zutphen. 
Dinsdag 12 april was een feestelijke 
dag, omdat een enthousiaste groep 
dames en heren een mooi taalcer-
tificaat	 behaalde.	Allemaal	 zijn	 zij	
gemotiveerd om aan de slag te gaan 
om andere mensen te helpen waar-
bij de Nederlandse taal in het dage-
lijks leven een struikelblok is.
Bij de Bibliotheek kan ieder-
een met taalvragen terecht. Het 
maakt niet uit of Nederlands de 
moedertaal is of dat Nederlands 
een tweede taal is. 
De bibliotheek organiseert regel-
matig een cursus voor taalvrijwil-

ligers. De volgende training voor 
vrijwilligers is op 12 en 19 mei en 
2 en 9 juni van 10.00 tot 13.00 uur 
in Zutphen. 
Voor meer info of aanmelden kun-

nen belangstellenden terecht bij 
een van de vestigingen van de 
Graafschap bibliotheken. Via een 
e-mail naar info@taalhuislochem 
zutphen.nl kan dit ook. 

Certificaat taalvrijwilligers Graafschap Bibliotheken

De groep taalvrijwilligers met hun zojuist uitgereikte certificaat. 

Hoge opbrengst  
collecte  
Amnesty International

Lochem- De collecte 2022 van 
Amnesty International in de 
gemeente Lochem, omvattende 
Lochem, Laren, Almen, Harf-
sen, Gorssel en Epse bedraagt 
dit jaar totaal 4.867,18 euro. 
De werkgroep is zeer verheugd 
over de hoogte van dit bedrag en 
bedankt alle gulle gevers voor hun 
giften. Een kwart van dit bedrag 
gaat naar het Westerborkproject. 

Lochem- Dinsdagavond 3 mei 
komt Jan Braakman in de Bibli-
otheek vertellen over de Tweede 
Wereldoorlog in deze regio. 
Zijn boeken zoals ‘Tegendraads’, 
‘Klein Nederland’, ‘Onland’ en 
het recente ‘Holtense Canadezen’  
hebben er allemaal connecties 
mee. Zijn laatste boek Holtense 
Canadezen kreeg lovende recen-
sies en beschrijft het verhaal over 
‘Wie waren de helden die ons heb-
ben bevrijd?’
De lezing is van 20.00 tot 22.00 
uur. Kosten: leden betalen 5 euro, 
niet-leden betalen 7,50 euro.
Aanmelden: via https://graaf 

schapb ib l io theken .op-shop .
nl/3396/oorlogstijd-in-laren-en- 
lochem-lezing-door-jan-braak 
man/ 03-05-2022

Jan Braakman over Tweede Wereldoorlog

Lochem- Vrijdag 13 mei is er in 
het Stadshuus weer een Alzhei-
mer Trefpunt Lochem met als 
thema: Samen in gesprek. 
De aanwezigen gaan samen pra-
ten over onderwerpen waar ze in 
de praktijk bij dementie tegen aan 
kunnen lopen. Iedereen kan zijn 
of haar eigen inbreng hebben. De 

bijeenkomst van 10.30 tot 12.00 
uur en inloop vanaf 10.00 uur, is 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is of te maken heeft met dementie. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Meer info op: www.alzheimer- 
nederland.nl/regios/oost-gelder 
land of Alzheimer Nederland | 
Oost-Gelderland: 06-13514411.

Laren- Zaterdag 14 mei is het 
Repair Café in het Kulturhus ’t 
Kruispunt geopend tussen 9.30 
en 12.30 uur. 
Vrijwilligers helpen bij alle mo-
gelijke reparaties aan witgoed, 
bruingoed, kleding en andere 
spullen die de moeite waard zijn 
om een tweede ronde mee te 
gaan.
Een vrije gift, om het voortbestaan 
van het Repair Café te kunnen 
waarborgen, blijft altijd welkom.

Alzheimer Trefpunt Lochem “Samen in gesprek”

Repair Café in  
Kulturhus Laren

Barchem- Er was een grote op-
komst maandagavond 11 april 
bij Holiday Sport op de infor-
matieavond van de Barchemse 
4Daagse. 
Meer dan 100 vrijwilligers wa-
ren aanwezig om van de 4Daag-
se van 30 juni tot en met 3 juli 
weer een mooi evenement te ma-
ken. Er zijn inmiddels al bijna 
500 deelnemers aangemeld. Er 
zijn daarom nog steeds nieuwe 
vrijwilligers welkom die zich 

kunnen aanmelden via info@ 
barchemse4daagse.nl. 
De Barchemse 4Daagse deelne-
mers kunnen naast de gebruike-
lijke afstanden van 20, 30, 40 en 
50 km kiezen voor een extra route 
van 15 kilometer. 
Tot en met zondag 26 juni heb-
ben wandelaars de gelegenheid 
om zich via de website www.bar-
chemse4daagse.nl in te schrijven. 
Er is dit jaar ruimte voor maxi-
maal 1200 wandelaars.

Grote opkomst vrijwilligersavond 
Barchemse 4Daagse
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0573-221317
06-51970913

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!

Onze actuele openingstijden:

Zondag 11.00 – 12.30
Maandag 14.30 – 16.00
Donderdag 10.00 – 11.00
Vrijdag 19.00 – 20.00

De Bibliotheek heeft een plek op de 
eerste verdieping in Kulturhus ‘t Kruis-
punt en is ook per lift bereikbaar.
De Bibliotheek kent geen lidmaatschap, 
zodat iedereen door betaling van leen-
geld toegang heeft tot deze collectie.

Contactpersoon: Riek de Vries, 401759

t/m 31 mei:

20% korting op alle COLORS verf en muurverf

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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Laren- Dinsdagavond 12 april 
is een veertigtal buurtbewoners 
van Landgoed Kranengoor ver-
zameld in de Zwarte Schuur 
aan de Holmershuizen om te 
luisteren en mee te praten tij-
dens een Presentatie van de Po-
litie IJsselstreek over Veiligheid 
in het Buitengebied. 
Het thema heeft vier hoofdonder-
werpen namelijk: verdacht gedrag, 
contact met de politie, ondermij-
ning in het buitenbied en woning-
inbraken. Nu is het leuke aan het 
begin van dit artikel dat het derde 
thema “Ondermijning in het bui-
tengebied” de aanleiding is van de 
bijeenkomst in de Zwarte Schuur. 
Vormen van ondermijning, die 
voorkomen in het buitengebied, 
zijn onder andere wietkwekerij-
en, drugslabs en dumpingen van 
drugsafval en arbeidsuitbuiting. 
Dat vindt vooral plaats in schu-
ren, loodsen of leegstaande oude 
boerderijen. Panden die worden 
gehuurd en waarvan de eigenaar 
geen weet heeft wat de huurders 
uitvoeren. Hebben ze in principe 
ook niets mee te maken als de 
huur maar wordt betaald. In deze 
toch moeilijker tijden zijn boeren 
al blij leegstaande schuren te kun-
nen verhuren. 
Vorig jaar is in oktober tijdens een 
speciale ondermijningsweek in 
Noord- en Oost-Gelderland extra 
aandacht besteed aan ondermij-
nende criminaliteit. Vooral ook 
om bewoners te waarschuwen 

voor vreemde verhuurders, want 
je komt er niet meer vanaf of met 
heel veel problemen. 
Verdachte panden die onderbuik-
gevoelens opleveren zijn die week 
onderzocht op mogelijke illegale 
praktijken. Zo is het oog van de 
waakzame politie op de verlaten 
en enigszins vervallen boerderij 
naast de Zwarte Schuur aan de 
Holmershuizen op landgoed Kra-
nengoor. Gelukkig loos alarm. 
De boerderij staat al jaren leeg en 
de Stichting Landgoed Kranen-
goor is al even zovele jaren bezig 
met plannen voor verbouwing. 
Het zijn echter de slepende ver-
moeiende bouwvergunningsvoor-
waarden die steeds een spaak in 
het wiel steken. Dit is echter wel 
de oorzaak dat het contact tus-
sen de Lochemse Politie en Jan 
Schoemaker, beheerder van het 
landgoed Kranengoor, is gelegd. 
Landgoed Kranengoor, dat zich 
vooral bezighoudt met bosbouw 
en geen plaats biedt aan een ille-
gale alcoholstokerij. 
Peter Geluk, voorzitter van de 
Stichting Vedel (Verwolde Duur-
zaam Energie Landschap) is even-
eens bij het ondermijningsonder-
zoek betrokken. Na de vruchteloze 
“inval” besluiten de drie partijen 
om het contact op een positieve ma-
nier voor te zetten. Wouter Groen 
van de politie Lochem, nu aange-
stuurd vanuit Zutphen, omdat Lo-
chem het nu zonder politiebureau 
moet stellen, doet het voorstel om 

in het multifunctionele gebouw 
de Zwarte Schuur een Politiepre-
sentatie-avond te houden voor de 
buurtbewoners. Een presentatie 
van de Politie IJsselstreek is vooral 
gericht op veiligheid in het buiten-
gebied. Wouter Groen heeft al va-
ker met dit bijltje gehakt en heeft 
als politiepresentator de leiding 
van de avond deskundig in handen. 
Wouter Groen wordt bijgestaan 
door Martijn Scholten, die door 
Peter Geluk wordt voorgesteld als 
de nieuwe wijkagent. Zo nieuw 
nou ook weer niet, want Martijn is 
vorig jaar november al aangesteld. 
Martijn Scholten is wijkagent in 
Almen, Exel, Laren en Lochem. 
Samen met Pim Jansen en Ingrid 
Stam is het team wijkagenten in de 
gemeente Lochem weer compleet.
Wouter Groen mag dan de leiding 
op de presentatie-avond in handen 
hebben, het is geen strakke leiding. 
De sfeer is gelijk van we houden 
het vooral gezellig. Ook de wissel-
werking met het publiek is bijzon-
der prettig. Vragen en opmerkin-
gen tussendoor met zelfs de nodige 
vrolijkheid laat zien dat het contact 
met de politie in dit deel van het 
buitengebied wel goed zit en de 
buurtbewoners rond de Zwarte 
Schuur het met de veiligheid niet 
zo donker inzien. Dat hoeft ook 
niet, want volgens Wouter Groen is 
nadat een melding binnenkomt de 
politie met 15 minuten ter plaatse 
van het delict. En dat 24 uur per 
dag. Wie doet je nog wat. 

Politiepresentatie Veiligheid in buitengebied in 
Zwarte Schuur

Peter Geluk (rechts) stelt wijkagent Martijn Scholten voor aan het publiek, Wouter Groen is met de laatste 
voorbereidingen van zijn presentatie bezig en links gastheer Jan Schoemaker van landgoed Kranengoor. 

(foto: Johnny Ligtenberg)

Almen- Jeanne Bieruma Oos-
ting is tot en met 30 oktober 
weer een paar maanden terug 
in Almen. Museum STAAL or-
ganiseert samen met vier an-
dere culturele instellingen ‘De 

Zomer van Jeanne’, een serie 
tentoonstellingen over het leven 
en werk van Jeanne Bieruma 
Oosting (1898-1994). 
Als kind woonde Jeanne Bieruma 
Oosting jarenlang op kasteel De 
Cloese bij Lochem. Op latere leef-
tijd verbleef ze afwisselend in Al-
men en Amsterdam. Jeanne was 
voortvarend en gedreven in alles 
en de kunst was haar leven, haar 
alles, haar ‘biotoop’. 
Bij Museum STAAL ligt het ac-
cent op het leven en werk van 
Jeanne Oosting in Almen. ‘Jean-
nes Zomer’ laat voornamelijk 
werk uit particuliere collecties 
zien met daarnaast enkele museale 
bruiklenen. 

Jeanne Bieruma Oosting terug in Almen

Lochem- De riksja is voor dit sei-
zoen weer van stal gehaald. De 
vorig jaar (met hulp van diverse 
fondsen) in gebruik genomen rik-
sja kan de weg weer op. Belang-
stellenden in de kern Lochem uit 
de doelgroep die zelf niet meer 
mobiel zijn, kunnen zich voor 
een fietstocht inschrijven.
De Lochemse Wielerclub De 
Paaschberg zorgt voor begeleiders 
die de mensen thuis met de riksja 
ophalen voor een fietstocht zoveel 
mogelijk naar wens. Een rit kan 
gepland worden op een ochtend, 
middag of vroege avond. Het is 
nog niet mogelijk om passagiers 

in het buitengebied op te halen. 
Belangstellenden uit het buiten-
gebied kunnen wel starten bij het 
Stadshuus, maar moeten worden 
gebracht en opgehaald door familie 
of kennissen. 
Aanmelden is mogelijk via riksja@
stadshuuslochem.nl. De fietstocht 
is gratis, maar een vrijwillige bij-
drage wordt op prijs gesteld. Deze 
kan worden overgemaakt op de 
bankrekening van Het Stadshuus 
NL51 RABO 0304991872 o.v.v. 
Riksja project. Wie dit mooie 
project wil steunen, kan ook een 
bijdrage op bovengenoemde reke-
ning overmaken.

De riksja is weer van stal gehaald
Laren- Vorige jaar, in corona-
tijd, bestond de Larense afde-
ling van de Vrouwen van Nu 
80 jaar. Dit viert de afdeling nu 
op 12 mei met een feestelijke 
bijeenkomst en een muzikale 
bijdrage door The Neighbour-
sisters uit Gorssel.
In 1941 werd in Laren een afde-
ling van ‘Nederlandse Bond van 
Plattelandsvrouwen’ opgericht. 
In de jaren na de oorlog kwam de 
vereniging tot bloei. Veel vrou-
wen werden lid, aangetrokken 
door het aanbod van cursussen 
op het gebied van handwerken, 
koken, creatieve werkvormen, 
vorming en ontplooiing. De sa-
menleving veranderde en ook 
de rol van vrouwenorganisaties, 

daarom werd in het begin van 
deze eeuw de naam veranderd 
van “Plattelandsvrouwen” in 
“Vrouwen van Nu”.
Na 80 jaar is de Larense afde-
ling van de Vrouwen van Nu nog 
steeds een actieve vereniging met 
rond de 170 leden. Op de maan-
delijkse afdelingsavonden ver-
tellen gastsprekers over allerlei 
aspecten van de samenleving en 
daarnaast zijn gezelligheid en ont-
moeting belangrijk. De diverse 
commissies en interessegroepen, 
zoals onder andere de culturele 
groepen, de agrarische commis-
sie en de tuinclub, verzorgen ex-
cursies en workshops. Voor infor-
matie en het programmaboekje   
vrouwenvannularen@gmail.com 

Vrouwen van Nu Laren viert 80 jarig jubileum

Algemene  
ledenvergadering BEO
Exel- De Belangenvereniging 
Exel en Omstreken nodigt alle 
leden uit voor de jaarlijkse al-
gemene ledenvergadering op 
dinsdag 10 mei vanaf 20.00 uur 
in het dorpshuis (inpandig in 
restaurant Lu-Lin).

In het eerste deel van de verga-
dering zal onder andere het jaar-
verslag met daarbij financiële ver-
antwoording aan de leden worden 
voorgelegd. 
Na de pauze is er een presentatie 
van Laurens Woestenenk over het 
ontstaan en groei van hun akker-
bouwbedrijf en boerderijwinkel 
aan de Marsmansteeg.
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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

0573-252425
www.reerink-lochem.nl

www.schoorsteenveegbedrijfzelhem.nl

Moederdag
Leuke toilettas met 3 grote en 
1 travelsize product voor € 25,-

(i.p.v. € 39,95)

Of geef een 
Kapperswaardebon
aan moeder!

0573-401575  |  Deventerweg 7 Laren

EEn grEEp uit ons assortimEnt

Boerderijwinkel Woestenenk - Marsmansteeg 2 - 0573-401318

rundvlees van Hemik
Varkensvlees van piggys palace

Zuivel van oosterbrook
Kaas van Daalwiek

mosterd van Braakhekke

achterhoekse Chips
Loarnse pasta

en eigen aardappelen

Kom langs of 
bezoek onze website

www.woestenenk-aardappelen.nl
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Mei
Zo. 01 Pax-Witkampers, 14.00 uur
Zo. 08  Witkampers-HC’03, 14.00 uur
Do. 12 Doetinchem-Witkampers, 19.30 uur
Zo. 15  Montferland-Witkampers, 14.00 uur
Zo. 22  Witkampers-Gendringen, 14.00 uur
Zo. 29  Ruurlo-Witkampers, 14.00 uur

Larense Agenda

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

U kunt weer nieuwe agendapunten  
aanleveren voor de Larense Agenda.

Lochem- Eénmaal per 2 jaar 
wordt in de Gudulakerk het 
Wijnfestival “Lochem met 
smaak” georganiseerd. Door de 
coronaperikelen kon de 7e editie 
in 2021 niet plaatsvinden. Daar-
om staat nu een jaar later op 15 
oktober van 16.00 tot 21.00 uur 
de kerk van Lochem weer in het 

middelpunt voor fijnproevers 
van wijn & spijs.
Bij 30 standhouders met slijters, 
horeca, wijnhandelaren, poeliers 
en kaashandelaren zijn wijnen en 
hapjes te proeven. De bezoekers 
kunnen zich culinair laten ver-
rassen op het speciaal ingerichte 
Horeca-plein.

Wijnfestival Gudulakerk met  
wijn en spijs

 Fleur Veeze, Harry Mengerink en Ruud Veeze, bestuursleden  
Wijnfestival. (eigen foto)

Eefde- Popkoor SwingFun uit 
Eefde heeft plek voor enkele 
zangers om de herenpartij te 
versterken. 
Popkoor SwingFun is in september 
2021 ontstaan uit het samengaan 
van Swing Cooperation uit Gors-
sel en Popkoor Zutfun uit Zutphen/
Warnsveld. Vanaf januari is beslo-
ten definitief samen verder te gaan 

onder leiding van Tim van Dorst. 
Zowel tenoren, baritons als bas-
sen zijn van harte welkom om 
bij de repetities te komen kijken 
en luisteren. De repetities zijn 
elke donderdagavond in de Det-
merskazerne in Eefde van 20.00 
tot 22.00 uur. Voor meer info op 
www.popkoor-swingfun.nl, of op 
de facebookpagina.

Popkoor SwingFun zoekt mannenstemmen

Laren- Na twee jaar uitstel 
kan eindelijk de gele rugtas 
voor Good Goan definitief 
worden ingepakt voor vrijdag 
20 en zaterdag 21 mei.
Twee Larense jongelui, Zare en 
Bram gaan dan op pad om de reis 

van hun leven te maken. Wie de 
reis mee wil maken is welkom 
bij de voorstelling die om 19.30 
uur begint op locaties van alle 
vier kanten van het dorp (PWA 
school, brandweer, Wijnbergen, 
en fam. Lans). Na een korte 
introductie gaan alle aanwezi-
gen samen naar de kerk waar 
de voorstelling “Good Goan!” 
plaatsvindt met de wereldreis 
van twee jonge mensen, waarin 
veel herkenbare algemeen men-
selijke emoties voorbij komen. 
Het geheel wordt ondersteund 
door een koor en solozang. 
Kaarten à 8,50 euro (inclusief 
koffie, thee en cake) zijn ver-
krijgbaar op vrijdag 6 mei van 
19.30 tot 20.30 uur in de Dorps-
kerk (via de zij-ingang van de 
kerk, Verwoldseweg). Kaartjes, 
die eerder zijn gekocht, kunnen 
worden omgewisseld voor de 
voorstelling van 2022. 

Good Goan kan nu doorgaan

Gorssel- De Zonnebloem af-
deling Gorssel heeft met de 
lenteviering, het maken van 
paasstukjes en een pannenkoe-
kenmaaltijd na twee jaar van 
verplichte pauze weer diverse 
activiteiten achter de rug. 
De Zonnebloem kan zo voor 
mensen met een beperking heel 
veel betekenen. Niet alleen wat 
activiteiten betreft waar nieuwe 
contacten kunnen ontstaan, maar 
ook door een bezoek van een zon-
nebloemvrijwilliger. 
Meer informatie over de Zon-
nebloem en de activiteiten die 
worden geboden zijn te vinden 
op www.zonnebloem.nl/gorssel. 

Voor bezoek van een vrijwilliger 
kunnen belangstellenden contact 

opnemen met Riet Wichers, tel. 
06-19899904.

Zonnebloem afdeling Gorssel weer actief

Lenteviering op 29 maart in Ons Huis in Almen m.m.v. Almens Shantikoor.

Folder  
Elkaar Ontmoeten
Epse/Joppe- Tijdens de voor-
jaarsmarkt zaterdag 9 april op 
het Wansinkhof kwam de folder 
met het motto ‘Elkaar Ontmoe-
ten’ in Epse en Joppe uit.
Activiteiten uit beide kernen staan 
hierin beschreven met de beno-
digde contactmogelijkheden.
Een manier om iedereen en met 
name ook senioren van informatie 
te voorzien en de drempel om er-
gens aan deel te nemen te verlagen.
Het is de bedoeling dat in elke kern 
van de gemeente Lochem zo’n 
folder van ‘Opnieuw Verbinden’, 
een samenwerkingsverband van 
inwoners en professionals uit de 
gemeente Lochem, het licht ziet.

Arnhem- De vier pianoleerlin-
gen van Laura Kievit, die kort 
voor Pasen piano-examen de-
den, hebben de uitslag binnen: 
alle vier zijn geslaagd! De exa-
mens hebben verschillende ni-
veaus, aangeduid door ‘graad’. 
Sara Hardenbol, 9 jaar, slaagde 
voor graad A2, Fien Burggraaff, 
11 jaar, en Marente Stegink, 15 
jaar, behaalden beiden graad B1 
en Krijn Braakman, 14 jaar, graad 
B2. Allen kregen een groot ap-
plaus van het publiek en een heel 
goede beoordeling van de jury.
De examens, in Arnhem afgenomen 

door een onafhankelijke professio-
nele jury, bestaan uit een speel- en 
een theoriegedeelte. De gespeelde 
stukken komen uit uiteenlopende 
stijlperiodes, zodat de leerlingen 
veel verschillende muziek leren 
kennen en leren spelen. Het examen 
wordt jaarlijks georganiseerd door 
de European Piano Teachers Asso-
ciation (EPTA) en vindt 1x per jaar 
op diverse locaties binnen en buiten 
Nederland plaats. De examens van 
de EPTA zijn speciaal voor piano-
leerlingen van privépianodocenten. 
Laura Kievit geeft pianoles in Gel-
selaar, Lochem en Laren

Veel applaus voor vier geslaagde pianisten

Fien, Sara en Krijn met hun juf. Marente ontbreekt, haar getuigschrift 
staat op de lessenaar. (foto: Annemarlies Huizinga)

Almen- Een maand geleden kon 
de cursus Vroege Vogels niet 
doorgaan vanwege zeer ongun-
stig weer. Te koud voor de vo-
gels en de deelnemers. Zaterdag 
7 mei doet de natuurorganisatie 
IVN Noord-Midden-Achter-
hoek een nieuwe poging. 
Er wordt bij de cursisten onder-
scheid gemaakt tussen begin-
ners en gevorderden, zodat beide 
groepen aan hun trekken komen. 
Onder leiding van gidsen van 
de vogelwerkgroep Noord-West 
Achterhoek gaan de deelnemers 
in kleine groepjes op pad. Dat is 
op zaterdag 7 mei op landgoed De 
Velhorst. waar vooral de bosvo-
gels te zien en te horen zijn. De 
start is vroeg namelijk al om 7.00 
uur. De les duurt ongeveer twee 
uur. Ook niet-leden van IVN zijn 
welkom. Zij betalen 5 euro, leden 
krijgen korting. Aanmelden en in-
formatie graag vóór 30 april via 
cursus.ivnnma@gmail.com.

Nieuwe poging cursus 
Vroege Vogels

Markt voor  
goede doelen
Lochem- Elke zaterdag wordt er 
van 10.00 tot 16.00 uur aan de Els-
mansschaddenweg 2a een markt 
voor goede doelen gehouden.
De markt heeft heel veel leuke arti-
kelen zoals onder andere: boeken, 
dvd’s, cd’s puzzels, dames, heren 
en kinderkleding. Voor de ruiter-
sport is er eveneens veel te vinden. 
Voor meer info: 06- 27472403. 
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Duizenden jaren lang was het heel normaal, men 
wist niet beter. De moderne mens heeft het opnieuw 
ontdekt: begraven in de natuur. Een natuurbegraaf-
plaats is een bijzondere plek waar overledenen be-

graven worden in harmonie met de natuur. Sinds 
kort is het ook in de Achterhoek weer mogelijk op 
Natuurbegraafplaats Schapenmeer, in een prachtig 
bos vlakbij kastelendorp Vorden.

Opening Natuurbegraafplaats 
Schapenmeer zaterdag 21 mei
Op zaterdag 21 mei opent Natuurbegraafplaats 
Schapenmeer in Vorden. Op deze dag is er van 
alles te beleven op Natuurbegraafplaats Scha-
penmeer. Ontdek de natuur tijdens een van de 
rondleidingen, laat u inspireren op de informatie-
markt en maak kennis met onze medewerkers.

Natuurbegraafplaats Schapenmeer ligt vlakbij het 
mooie kastelendorp Vorden in de Gelderse Achter-
hoek. Op het terrein van ruim 65 hectare is 6,5 hec-
tare bestemd voor natuurbegraven.

Relatiebeheerder Eva: “De combinatie van eeuwig-
durende grafrust en de troostrijke natuur spreekt 
mensen aan. Mensen kiezen hier zelf de plek waar 
ze zich prettig bij voelen en hoeven zich geen zorgen 
te maken over verlenging van grafrechten. Dat geeft 
veel rust. En dankzij de eeuwigdurende grafrechten 
blijft dit unieke natuurgebied voor altijd bestaan”.

Natuurbegraven in de Achterhoek

Meer informatie over de natuurbegraafplaats vindt 
u op www.schapenmeer.org

Natuurbegraafplaats Schapenmeer 
Bezoekadres Galgengoorweg - Vorden
Onze ingang vindt u aan de Galgengoorweg, wij hebben 
daar een kleine parkeerplaats.

Informatiemarkt en rondleidingen

Op de normaal zo stille begraafplaats is zaterdag 21 
mei van alles te beleven. Rondom het gebouw is een 
kleinschalige informatiemarkt, waarbij u naast het 
kennismaken met uitvaartverzorgers ook informatie 
kunt krijgen over ecologische kisten, urnen, manden 
en wades. 

Elk half uur is er een rondleiding over de natuur-
begraafplaats, desgewenst met een elektrische kar 
voor mensen die slecht ter been zijn. Tijdens de 
rondleiding vertelt een gids over natuurbegraven en 
het gebied.

Aanmelden

De open dag is van 11:00 tot 16:00 uur op natuur-
begraafplaats Schapenmeer achter de algemene 
begraafplaats waar geparkeerd kan worden aan de 
Kerkhoflaan in Vorden. We vragen belangstellenden 
zich vooraf aan te melden. 
Dat kan via www.schapenmeer.org of 0575-757034.



Epse- Zaterdag 9 april is in 
het Wansinkhof ondanks het 
slechte weer een geslaagde 
voorjaarsmarkt met veel be-
langstellenden gehouden. Het 

dweilorkest van de harmonie 
Eefde Gorssel zag toch nog kans 
naast een concert binnen, om 
tussen de buien door ook buiten 
op te treden.

Het bedrag dat met de verhuur van 
de markttafels is opgehaald wordt 
overgemaakt naar giro 555 en een 
deel van de overgebleven spullen 
gaat naar de kerk in Epse, waar al 
veel voor Oekraïne verzameld is.
Ook was Monique van ‘Bewe-
gen met plezier’ aanwezig. Vanaf 
donderdag 2 juni, gaat zij iedere 
1e donderdag van de maand van 
14.00 tot 15.00 uur een gezellige 
bewegingsles geven in of buiten 
de Ontmoetingsruimte. 
Iedere doordeweekse ochtend is 
er de mogelijkheid van 10.00 tot 
11.00 uur om koffie te drinken en 
op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 
uur te kaarten of een bordspel. 
Woensdagmiddag geeft gelegen-
heid deel te nemen aan de Soos 
met koersbal of sjoelen.

Voorjaarsmarkt in het Wansinkhof
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Bezoek onze showroom
Openingstijden 10.00 - 17.00 uur
Maandag t/m vrijdag

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

  

 Irriglad 
mobiele beregeningsautomaat

Nieuwe mobiele beregeningsautomaat voor 
tuin/gazon of weiland.

Met dit systeem rolt u eenmaal de sproeier af 
en door de waterdruk rolt deze automatisch 
weer op. Er zit 40 meter slang op, de sec-

torsproeier staat op wielen, je kan de sector 
(sproei-gebied) instellen. De sproei breedte 

is 20/25 meter, dit hangt af van de opbrengst 
en de druk van de pomp. De sproeier slaat 

automatisch af d.m.v. een eindstop.

Gewoon Buiten             
Het ultieme stijlicoon voor uw tuin

Pallazzo Sqope® is het ultieme stijlicoon voor uw tuin. 
De terrasoverkapping is uniek in zijn soort en heeft 
een ongeëvenaard strak en symmetrisch ontwerp. De 
dakliggers zijn geïntegreerd in de constructie, waardoor 
deze van buitenaf niet zichtbaar zijn. Dit zorgt voor een 
strak ontwerp met scherpe lijnen. 

Ongeëvenaarde ontwerpdetails 
Deze kubistische terrasoverkapping is beschikbaar in 
twee varianten; aanbouw of vrijstaand. Dankzij innova-
tieve technologieën is het mogelijk om een grote vrije 
overspanning van 7000 mm te creëren. U bent daardoor 
vrij om uw overkapping in te richten zonder obstakels 
en u behoudt een onbelemmerd zicht. 

Een oase aan natuurlijk licht 
Door de grote glasoppervlakken is er veel natuurlijk 
licht onder de overkapping. Dit zorgt voor openheid en 
verbinding met de omgeving. 

Kom onze veranda’s, zonwering en kozijnen bekijken in 
onze showroom, VHL Groep, Molenveld 36, Laren Gld.

Gorssel- Zaterdag 30 april orga-
niseert De Verzamelaar Midden 
Nederland in Sport en Cultureel 
Centrum ‘t Trefpunt de maan-
delijkse postzegel-, munten- en 
prentbriefkaartenbeurs. Aan-
vang 10.00 uur. 
Er zijn een groot aantal stand-
houders aanwezig om munten, 
postzegels en prentbriefkaarten te 
kopen en te verkopen. Naast rui-
len, kopen en verkopen kunnen 
bezoekers ook eigen verzamelob-
jecten kosteloos laten taxeren. Dat 
betreft onder andere de waarde 
van munten, postzegels, prent-
briefkaarten of doosje met oud 
vakantiegeld. 

Belangstellenden om een tafel te 
huren kunnen terecht bij dhr. J. 
van Zuuk, tel. 0570-654715. De 
huur is 7 euro per meter. Dit eve-
nement wordt om ongeveer 15.00 
uur afgesloten. Leden van De Ver-
zamelaar hebben gratis toegang 
en niet-leden betalen 2 euro. 

Beurs De Verzamelaar Midden Nederland

Handelsonderneming Greutink

De zon heeft al best veel uren gemaakt, alleen is de wind nog 
erg koud. De dagen worden weer langer en dus iedereen kan 
lekker buiten aan de wandel of in de tuin. Bovendien hebben 
we op veel plekken weer kunnen genieten van een lekker warm 
paasvuur. Nog steeds is de voordeur onze ingang en de zijdeur 
kunt u gebruiken bij het verlaten van de winkel. Op deze manier 
houden we een logische route.
Tijd om weer eens te kijken naar de plannen voor de tuin en 
het land. We denken graag mee om het één en ander keurig af 
te zetten en praktisch in te delen. Kom gerust eens langs voor 
advies. De mogelijkheden en keuze in materialen is verrassend 
veelzijdig.
Intussen is het alweer behoorlijk droog. Wellicht kan de Irriglad 
mobiele beregeningsautomaat u helpen bij het eenvoudig be-
regenen van de tuin. Rol de sproeier af en door de waterdruk 
rolt de slang zich zelf weer op. Er zit 40 mtr. slang op met een 
sectorsproeier op een rijdend bokje.
Nog op zoek naar een oplossing om beschermd buiten te zitten? 
Er zijn vele oplossingen mogelijk. Als u een schets van de situa-
tie meebrengt kunnen we samen de oplossing bedenken.
Tevens hebben we weer diverse oplossingen voor het bestrijden 
van de overlast van diverse insecten. Kom gerust langs voor een 
passend advies.
Wilt u de groene aanslag verwijderen van het 
terras, oprit en paden? Hierbij kan de aanslag-
reiniger (Plaatje can) goed helpen. Met Flitser 
Kant & Klaar kunnen terras, oprit en paden flit-
send snel worden ontdaan van onkruid, groene 
aanslag en mos. Binnen 3 uur is al sprake van 
een zichtbaar resultaat. Supersnel resultaat; Te-
gen alle onkruiden, ook levermos.
Even ’t gazon verticuteren? Dit kan m.b.v. het huren van onze 
verticuteermachine. 

Zoals al vaker gezegd kom gerust langs of bekijk onze website: 
www.greutink.nl. We hebben meer dan u denkt.
Handelsonderneming Greutink, 
Hanzeweg 10, Lochem 0573-254983



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

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

Tel. 0573-215115
info@waterinuwtuin.nl

 

www.mschepers.nl

Laten we een afspraak maken, 
zodat u kunt genieten van uw tuin.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega!
Gezocht: Hovenier aanleg - Stratenmaker

Heb je vragen over de vacature of over ons bedrijf? 
Neem contact op met Marco Schepers via 
06 – 13 64 48 12 of info@mschepers.nl.

Ontwerp • Aanleg • Renovatie • Onderhoud • Decoratie

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

Lochem- Zaterdagmiddag 9 
april hield Burgerboerderij de 
Patrijs bij het verslokaal aan de 

Prins Bernardweg een gezellige 
voorjaarsborrel. Vrijwilligers 
hadden alles klaar staan in een 

grote tent met zelfgemaakte 
hapjes, een kaaskraam om de 
verschillende kaassoorten van 
De Patrijs te proeven en warme 
dranken, appelsap, wijn, cider 
en bier, alles uit de regio.
Helaas werkte het weer niet zo 
mee. Tijdens de voorbereidingen 
viel er zelfs nog een flinke hagel-
bui, maar tijdens de borrel bleef 
het gelukkig droog. Ondanks de 
kou kwamen er toch steeds weer 
nieuwe belangstellenden voor de 
ideeën van de Patrijs en hoe dit 
in de praktijk werkt. De Patrijs 
hoopt dit jaar een melkveebedrijf 
in de buurt over te nemen, om die 
te transformeren tot een gemengd 

en natuur inclusief bedrijf, dat al 
haar producten aan mensen uit de 
omgeving levert. Nu al kunnen 
leden van De Patrijs zeven dagen 
per week terecht in het verslokaal 
voor producten uit de regio: van 
zuivel, vlees, groente en fruit tot 
granen, sap, jam en honing.
Onder het genot van een hapje en 
een drankje was er ruim tijd om 
mensen te informeren, het vers- 
lokaal te bekijken en onderling 
van gedachten te wisselen over 
duurzaamheid, diversiteit en eco-
logisch boeren. Voor jong en oud 
was er ook nog een vuurtje om 
verse broodjes te bakken. Al met 
al ondanks het mindere weer, toch 
een geslaagde middag! 
Voor nadere informatie: https:// 
depatrijs.eco/

Gezellige verkennende voorjaarsborrel de Patrijs

Zutphen- Zwemmen en bewegen 
in warm water voor reumapati-
enten, begeleid met fysiothera-
pie is mogelijk bij de reumapa-
tiëntenvereniging Zutphen e.o. 
samen met de zwembaden van 
Sensire en De IJsselslag. 
Inspannen en ontspannen, alles 
naar eigen kunnen. Overdag en 
in de avonden. Er is nog plaats in 
enkele groepen. Voor vragen en 
opgave, bij Jitske Lautenbach, tel. 
0313-652593. Naast het zwem-
men biedt de vereniging ook yoga 
en Nordic walking.

Zwemmen met reuma 
bij reumapatiënten- 
vereniging

Een luxe afscheiding voor uw tuin!

Dat vindt u nu ook zeker bij Weulen Kranenbarg in Vorden. 
Iedereen kent natuurlijk de houten schuttingen in allerlei 
maten en materialen, maar tegenwoordig is er veel meer te 
koop dan dat alleen. Het houten plankenscherm is al jaren 
een robuuste en goede optie om de tuin mee af te bakenen. 
Het is functioneel, makkelijk te plaatsen en kan prima in 
iedere tuin geplaatst worden.
Tegenwoordig zijn er echter ook prachtige composiet tuin-
schermen in diverse kleuren en uitvoeringen. Deze scher-
men zijn zeer onderhoudsvriendelijk en geven een tuin een 
luxe uitstraling.
Naast de composiet kant-en-klare tuinschermen zijn er ook 
diverse soorten composiet gevelbekleding verkrijgbaar. 
Hiermee kunt u de muur van uw woning bekleden, een le-
lijke tuinmuur maskeren, maar ook een complete schutting 
hiervan zetten is mogelijk.
Voor al deze nieuwe producten heeft Weulen Kranenbarg in 
de winterperiode een nieuwe showruimte aangelegd. U bent 

van harte welkom om te komen kijken, uiteraard staan de 
verkoopadviseurs klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Weulen Kranenbarg Tuin en Erf BV
Ruurloseweg 45A, Vorden
Telefoon 0575-551217 
www.weulenkranenbarg.nl
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Lochem- Dinsdagavond 12 april 
werden de twee voorzitters van 
Leergeld Lochem, Hellen Strik, 
en Leergeld Zutphen, Jan Aan-
dewiel, uitgenodigd bij Agora 
Club Graafschap Gelre om te 
vertellen over de werkzaamhe-
den van Leergeld.
In Nederland leeft 1 op de 12 kin-
deren in armoede. Deze kinderen 
kunnen daarom niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijds-
genootjes heel normaal zijn. Zij 
staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 
Stichting Leergeld zorgt ervoor 
dat kinderen tussen 4 en 12 jaar, 
die opgroeien in armoede, ge-
woon mee kunnen doen met hun 
leeftijdsgenootjes. Gezinnen kun-
nen zich aanmelden bij Leergeld 
en krijgen dan een bezoek van een 
intermediair. Die kijkt, samen met 
het gezin, wat er aangevraagd kan 
worden. Daarbij kan gedacht wor-
den aan vergoeding voor zwem-
lessen, een fiets, bijlessen, sport 
of muziekles.
Agora Club Graafschap Gelre is 
een serviceclub voor vrouwen 

vanaf 42 jaar. Zij zamelen vrij-
willig geld in voor goede doelen. 
De vrouwen hadden afgelopen 
jaar Leergeld als doel en de twee 
voorzitters werden dan ook ver-
rast doordat zij beiden een cheque 
aangeboden kregen van 750 euro. 
Stichting Leergeld Lochem en 
Zutphen werken uitsluitend met 
vrijwilligers waardoor elke euro 
ook naar het kind zal gaan. 
Door de oplopende armoede en 
het groeiende aantal aanvragen is 
Leergeld Lochem op zoek naar 
uitbreiding. Op kantoor in Lo-
chem wordt nog gezocht naar een 
administratieve kracht voor twee 
ochtenden in de week en daarnaast 
willen zij het team van interme-
diairs, de mensen die op bezoek 
gaan bij de gezinnen, uitbreiden. 
Belangstellenden die het team wil-
len versterken zijn welkom.
Voor meer informatie, www. 
leergeldlochem.nl. of Hel-
len Strik, voorzitter Stichting 
Leergeld Lochem, tel: 06-
40442076 of e-mail naar kantoor:  
leergeldlochem@gmail.com

Cheques Agora voor Leergeld  
Lochem en ZutphenWe zijn gewend om bij het 

woord gezondheid te denken 
aan lichamelijke gezondheid. 
Dat is zichtbaar. Vaak zie je wel 
aan een ander of deze wel of niet 
lichamelijk gezond is. Maar ge-
zondheid heeft ook een minder 
zichtbare kant. Namelijk je eigen 
binnenwereld met je gedachten 
en gevoelens. Veerkracht, zelf-
standigheid en plezier zijn hierbij 
belangrijk. Heb je plezier in het 
leven? Red je jezelf goed? Kun 
je doen wat je gelukkig maakt? 
Kun je verwerken wat er op je af-
komt in je leven?

Mentale gezondheid
Het kan zijn dat je lichamelijk 
wel gezond bent, maar mentaal 
of emotioneel niet. Bijvoorbeeld 
als je heftige gebeurtenissen hebt 
meegemaakt. In een artikel van 
Jeroen Schmale in het Parool van 
30 maart geeft Koningin Máxima 
aan hoe belangrijk het is gevoe-
lens te uiten. Máxima in het ar-
tikel: “Net als hoofdpijn kun je 
ook een mentaal gezondheidsis-
sue hebben. (…) Toen mijn zusje 
overleed, was ze 33 jaar. Dan 
word je overspoeld door heel 

veel gevoelens. Verdriet, verlies, 
machteloosheid. Dat het zover 
was gekomen en je haar niet hebt 
kunnen helpen …..” 

Koningin Máxima was in dit in-
terview heel duidelijk over het 
belang van mentale gezondheid. 
Ook zijzelf en haar dochters pra-
ten met een professional als ze 
daar behoefte aan hebben. “Het 
is geen issue. Ik gun alle kinde-
ren in Nederland weerbaarheid, 
zelfkennis en de gelegenheid om 
te praten over de dingen waar ze 
mee zitten. Als je hulp nodig hebt 
en die is beschikbaar, dan moet je 
alles gebruiken wat je maar kan.” 
Wat een mooi voorbeeld is onze 
koningin met deze uitspraken!

Lichaam en geest
Anneke Stuij: “In mijn praktijk 
in Lochem heb ik vergelijkbare 
ervaringen. In het begin van mijn 
carrière, toen ik nog als fysiothe-
rapeut werkte, merkte ik al hoe 
intens lichaam en geest samen-
werken. We zijn veel meer dan 
alleen ons lichaam. Vandaar dat 
ik de overstap heb gemaakt naar 
ontspanningstherapie voor vol-
wassenen en kinderen. Met o.a. 
reflexzonemassage en ontspan-
ningsoefeningen.
Cliënten nemen meestal contact 
met mij op omdat ze fysieke 
klachten hebben. Daar help ik 
graag bij. Maar wie langdurige 
klachten heeft, of veel heeft mee-
gemaakt, heeft daar ook emoties 
bij, zoals boosheid, frustratie, 
verdriet, angst, onzekerheid. In 
dat geval is er tijdens de behande-

ling ruimte voor oefeningen om 
die opgespaarde spanningen los 
te laten. Mijn ervaring is dat er 
dan meer rust komt en dat fysieke 
klachten kunnen verminderen.”

Vrijblijvend adviesgesprek
De praktijk is gevestigd op To-
renmolenlaan 84 in Lochem. 
De behandelingen zijn geen 
vervanging van reguliere medi-
sche zorg, maar waardevol bij 
klachten of spanningen. Van-
wege de aansluiting bij de er-
kende beroepsvereniging FAGT 
zitten de behandelingen bij de 
meeste zorgverzekeraars in het 
aanvullende pakket. Voor meer 
informatie of voor het boeken 
van een afspraak of een vrijblij-
vend adviesgesprek is Anneke te 
bereiken via haar website www.
praktijkannekestuij.nl, per mail 
via praktijkannekestuij@gmail.
com of mobiel op 06-40153078.

Anneke Stuij: “Soms komt er 
veel op je af in je leven. Dan is er 
tijd en aandacht nodig voor een 
nieuwe balans.”

Loslaten van je opgespaarde spanningen is gezond

Lochem- De Lochemse kanover-
eniging Njord start zondag 8 
mei een nieuwe kanocursus. 
In deze cursus leren deelnemers 
stapsgewijs de basisvaardighe-
den van het kanoën en hoe met 
een goede techniek kilometers te 
kunnen afleggen zonder moe te 
worden. 
Verder is het een kennismaking 
met de kanovereniging en wat 
deze te bieden heeft zoals onder 

andere prachtige kanotochten in 
de Achterhoek, Twente en vlak 
over de Duitse grens.
De cursus bestaat uit vijf lessen en 
start op zondag 8 mei met een les 
in het zwembad. Vervolgens drie 
vrijdagavonden op de Berkel bij 
Lochem. De laatste les is een tocht 
ergens in de regio. 
Kijk voor meer informatie op 
website www.lkv-njord.nl of stuur 
een bericht Henk@lkv-njord.nl

Gorssel- De Bibliotheek in 
Gorssel (op maandag 2 mei) en 
Warnsveld (op dinsdag 3 mei) 
organiseren een toffe (gratis) 
‘Strips en Spelen middag’ voor 
jongens en meisjes van 8 tot 12 
jaar. 
Vanaf 14.00 uur kunnen de jonge 
lezers kiezen welke persoon ze 
willen zijn in het spel. Daarna 
ontvangen ze een stripboek die 
het meest past bij de gekozen per-
sonage. De keuze heeft invloed 
op het vervolg van het verhaal dat 
tot 16.00 uur duurt. Aanmelden 
kan via de Activiteitenagenda op 
www.graafschap bibliotheken.nl 

Strips en spelen 
bij de  
Bibliotheek

Kanocurus LKV-Njord

Lochem- Het plein rondom de 
Meester G. Propschool kleurde 
oranje tijdens de Koningsspelen 
op vrijdag 22 april. Na de ope-
ning van de spelletjesdag met 
de FitTop10 dans van Kinderen 
voor Kinderen mochten de kin-
deren kiezen uit verschillende 
activiteiten. 
Rondom de school waren al-
lemaal oudhollandse spelletjes 
uitgezet. Koekhappen, eierrace, 
zaklopen, kroontje prik, skip-
pyballen, spijkerpoepen en nog 
veel meer. 
Kleuter Meyra (4) heeft een ge-
zellige dag. “Ik heb alle spelle-
tjes gedaan, ik ben geschminkt 
en heb gewonnen met stoelen-

dans. En mijn mama is er ook!” 
De leerkrachten zijn blij dat er 
weer hulpouders bij de schoolac-
tiviteiten aanwezig mogen zijn. 
“Vorig jaar hebben we ook ko-
ningsspelen gedaan, maar het is 
voor de kinderen wel heel gezellig 
dat hun ouders nu ook weer mee 
mogen doen. Aan hulpouders had-
den we geen gebrek. Het was een 
hele gezellige dag!”. 
De Koningsspelen zijn een spor-
tief Oranjefeest en vinden traditie-
getrouw plaats op de laatste vrij-
dag voor Koningsdag. 
Meer weten over de meester G. 
Propschool? Kijk op www.meester 
gpropschool.nl of loop een keertje 
binnen.

De Meester G. Propschool kleurt 
oranje!
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De Hoge Weide
Zwiepseweg 107 | 7241 GR Lochem

Wandelen op Wielen, duwers gezocht!

Verpleeg en verzorgingshuis De Hoge Weide is voor de rolstoel vierdaagse het   
Wandelen Op Wielen, op zoek naar duwers!
Dit evenement organiseren we van 30 mei t/m 2 juni al voor de 22e keer.
Rond de 125 bewoners en duwers trekken er dagelijks op uit, om leuke plekjes 
van Lochem te ontdekken. Afstand rond de 2,5 tot 3 km, pauze halverwege.
Vertrektijden: maandag t/m woensdag om 14.30 uur, donderdag om 19.00 uur. 
Voor opgave en inlichten kunt u bellen 0573-289600 (Carla de la Haye) of 
mailen: c.delahaye@szmk.nl. Aanmelden graag voor 16 mei.

Vrijwilligers gevraagd voor het huis van de buurt:
Vanaf 1 mei willen we voor het huis van de buurt weer een aantal activiteiten opstarten.

De kaartclub, het spel jokeren. 
Deze activiteit vindt plaats op de maan-
dagmiddag, tussen 14.30 en 16.00 uur. 
Hiervoor zoeken we een vrijwilliger die 
de coördinatie voor deze activiteit op 
zich wil nemen.

Accordeonist.
Voor de zangochtend zijn we nog op zoek 
naar een accordeonist. We zingen op de 
dinsdagochtend van 10.00 tot 11.45 uur.
We zoeken iemand voor 1x per 3 a 4 
weken.

Organist die 1x in de 4 weken op de 
maandag middag de zang wil begelei-
den voor mensen met een dementie.

Vrijwilliger om het koersballen/ 
Jeu de boulles te begeleiden.
Op de maandag van 10.30 tot 11.30 uur. Bij 
mooi weer lekker buiten, anders binnen.

Voor meer informatie  over bovenstaan-
de kunt u bellen of mailen met 
Carla de la Haye, Coördinator Welzijn. Tel: 
0623201815 email: c.delahaye@szmk.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

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

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.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

Wilt u ook in 
In de Kijker staan?

Neem contact 
op met 

0573-250083



In de Kijker, woensdag 27 april 2022, pagina 12

Unieke Sporten  
van april  
tot en met juni

Lochem- De Unieke Sporten 
kalender loopt van april tot 
en met juni. In juni zal regio 
Stedendriehoek met de ver-
schillende partijen de kalen-
der evalueren en daarna een 
besluit nemen over een even-
tueel vervolg.
Unieke Sport van de maand 
april betreft Wielersport en At-
letiek. In de regio Stedendrie-
hoek worden deze sporten, zo-
als bijvoorbeeld frame running, 
door de deelnemende sport-
aanbieders aangeboden aan 
sporters met een beperking. 
Middels sociale media be-
richten (www.facebook/uniek 
sportengelderland) en bele-
vingsvideo’s van Uniek Sporten 
Stedendriehoek (ook te zien op 
www.unieksporten.nl/nieuws) 
kunnen sporters vooraf al ken-
nis maken met de verschillende 
sporten. Hiermee wordt voor 
sporters met een beperking de 
drempel om naar een sportclub 
of vereniging te gaan in veel 
gevallen veel lager gemaakt. 
In mei komt laag intensief & 
racketsport uitgebreid aan bod 
en in juni staan paardrijden & 
precisiesport centraal.

Lochem- Tijdens de algemene 
ledenvergadering van Badmin-
tonclub Lochem heeft Ryanne 
van Wijk haar functie van secre-
taris overgedragen aan Thomas 
Dekker. Algemeen bestuursle-
den Anneke van Haren en Laura 
Wenneker krijgen versterking 
door het toetreden van Ronald 
Stapelbroek. Wendy van Zeijst 
blijft penningmeester. Helaas 
is de functie van voorzitter nog 
steeds vacant. 
BCL is een gezellige vereniging 
voor competitiespelers en recrean-
ten. Het plezier staat altijd voorop. 
Er wordt gespeeld in sporthal de 
Beemd op maandag- en donder-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur. 
De jeugd speelt donderdag van 
19.00 tot 20.00 uur. Zowel voor 
de beginnende spelers als de er-
varen spelers is er op donderdag 
de mogelijkheid een uur te trai-
nen. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Ook spelers met ervaring 

zijn welkom. Er is in de 2 com-
petitieteams die volgend seizoen 
spelen in de 6de en 7de divisie 
nog mogelijkheid om vast dan wel 
als invaller mee te spelen. Er mag 
altijd een paar keer vrijblijvend 
meegespeeld worden, badminton-
rackets zijn aanwezig. Voor meer 
informatie: www.bc-lochem.nl

Nieuwe bestuursleden Badmintonclub Lochem

Mijn naam is Bibian. Na negen jaar als kapster te hebben gewerkt bij 
verschillende kapsalons, heb ik besloten om mijn eigen onderneming 
te starten. Het is mijn passie om mensen blij te maken met mooi haar.

Iedereen is welkom bij mij in de salon! Wil je gewoon even geknipt 
worden, of wil je totaal wat anders? Ik denk graag met jou mee en 
samen komen we er vast en zeker uit. Uiteraard staat er altijd een 
kopje koffie of thee voor je klaar.

Je kan via de website een afspraak maken voor een behandeling, 
maar bellen kan natuurlijk ook altijd.

www.salonbibi.nl – 06 208 606 81 – Barchvenne 30A – Barchem

(Ingezonden mededeling)

Laren- Het zwemseizoen kan 
bijna beginnen in het Larense 
Leussinkbad. De roosters voor 
zwemlessen en aquasporten zijn 
bekend, het zwembad is weer 
schoon en er zijn volop activi-
teiten in voorbereiding. Op 11 
mei, de eerste woensdag na de 
meivakantie, wordt het seizoen 
geopend door burgemeester Se-
bastiaan van ’t Erve. 

Opening op 11 mei
Traditiegetrouw opent Leussink-
bad zijn deuren op de 1e woens-
dagmiddag na de meivakantie. 
Vanaf 12.30 uur gaan de deuren 
open en komen de Larense school-
kinderen en hun ouders binnen 
vanuit school. Burgemeester van 
’t Erve wordt ontvangen door 
diverse vrijwilligers, medewer-
kers en het bestuur en krijgt een 
rondleiding op de accommodatie 
dat de afgelopen jaren veel ver-
nieuwingen heeft ondergaan. Om 
12.50 uur zal hij de gerenoveerde 
lange kronkelglijbaan openen, 
waarna de Larense schoolkinde-
ren met een massaal bommetje het 
nieuwe seizoen inluiden. 
Verder is er gedurende de mid-
dag een stormbaan aanwezig en 
wordt er natuurlijk een glijbaan-

wedstrijd gehouden op de gere-
noveerde lange kronkelglijbaan. 
Voor schoolgaande kinderen is 
er een gratis pannenkoek en in de 
nieuwe kiosk is daarnaast overig 
eten verkrijgbaar. 

Elke dag open
Tot begin september is het Leus-
sinkbad vervolgens elke dag open 
voor vrij zwemmen of baantjes 
trekken. Banen zwemmen kan op 
doordeweekse dagen al lekker in 
de vroege ochtend vanaf 7.00 uur. 

Lessen en sporten voor alle leef-
tijden
Voor kinderen biedt Leussinkbad 
zwemlessen ABC en bijvoorbeeld 
survival-zwemmen. Kinderen 
kunnen op meerdere momenten in 
de week lessen volgen. 

Van discozwemmen tot dauw-
zwemmen met hemelvaart
Op 26 mei is er gratis dauwzwem-
men met hemelvaart, van 6.00 
tot 9.00 uur. Iedereen uit Laren, 
Lochem, Harfsen en de regio is 
welkom. Na de succesvolle edi-
ties van afgelopen jaren, organi-
seert Leussinkbad ook weer dis-

cozwemmen voor de jeugd. Deze 
avonden zijn op 24 juni en 22 juli. 
Discozwemmen is vanaf B-diplo-
ma tot en met 17 jaar.
Eind juni is de jaarlijkse zwem-
vierdaagse van 27 juni tot en met 
1 juli, voor alle leeftijden. Als je 
vier van deze vijf dagen zwemt 
ontvang je een medaille. 
En, eind van de zomervakantie is 
weer Houtdorp Laren. Het hut-
tenbouwfestijn voor groep 4 tot 
en met 8 van basisscholen uit de 
hele regio.

Fit en gezond blijven in de zomer
Het Leussinkbad maakt zich sterk 
voor gezondheid, sport en bewe-
gen. Sporten in het water is erg 
goed voor je. Je werkt aan je condi-
tie en de kans op blessures is klein. 
Om fit te worden of in de zomer je 
conditie op peil te houden tijdens de 
zomerstop van je sportvereniging, 
kun je bijvoorbeeld meedoen met 
AquaSpinning of AquaBootcamp. 
Daarnaast zijn er zwemtrainingen 
voor beginners en gevorderden op 
de woensdagavond. 
Nieuw is de all-in Aquasport-
kaart voor onbeperkt aquasporten 
naar keuze, die je online kunt aan-
schaffen. Naast sport en bewegen 
biedt Leussinkbad in de nieuwe 
kiosk versnaperingen voor de ge-
zonde en de lekkere trek. 

Korting op je jaarabonnement 
Het Leussinkbad kent dagtarieven, 
10-badenkaarten en jaarabonne-
menten. Met het jaarabonnement 
kun je onbeperkt zwemmen, jij 
of met je hele gezin. Tot en met 
Hemelvaartsdag op 26 mei koop 
je dit abonnement online nog voor 
gunstige kortingstarieven. 

Burgemeester opent Larens Leussinkbad op 11 mei

Foto: Anne Beumer.

Gorssel- Zondagmiddag 1 mei 
speelt Trio Borromeo werken 
van grote klassieke compo-
nisten in Museum More. Het 
strijktrio bestaat uit leden van 
het Phion, het Symfonieorkest 
van Gelderland en Overijssel. 
De musici hebben elkaar gevon-
den in hun doelstelling een zo 
breed mogelijk publiek kennis 
te laten maken met de intimiteit 
en het plezier van luisteren naar 
kamermuziek. Aanvang van 
het concert is 15.00 uur. Kaar-
ten zijn te reserveren via pr@ 
beethoven-festival.nl
Dit concert is één van een reeks 
concerten in aanloop naar het vier-
de Beethoven Festival van 10 tot 

12 juni in Zutphen. Een weekend 
lang vinden er allerlei activiteiten 
in en om het historische stadscen-
trum van Zutphen plaats. Alles 
staat in het teken van werken en 
het leven van Ludwig van Beet-
hoven. Dat is niet geheel toevallig, 
want het verhaal gaat dat Beetho-
ven het levenslicht zag in Zutphen. 
Het festival wordt geheel door 
vrijwilligers georganiseerd. Meer 
informatie over het festival is 
te verkrijgen via Emile Engel:  
emileengel55@gmail.com of tel. 
06-54374836. Het is ook mogelijk 
contact op te nemen met Laura 
van der Linde, pr en communica-
tie via pr@beethoven-festival.nl 
of via tel. 06-16453610.

Kamermuziek met Beethoven in Museum MORE

Streekproducten Tour 
Rotaryclub Barchem 
voor reanimatie

Barchem- Rotaryclub Barchem 
zal zaterdag 18 juni de aller-
eerste keer de Achterhoekse 
Streekproducten Tour organi-
seren. Deelnemers rijden een 
boeiende route door de Ach-
terhoek en bezoeken daarbij 
verschillende producenten van 
streekproducten met informatie 
en proeverijen. De dag wordt 
afgesloten met een barbecue en 
wijnproeverij.
Met de opbrengst van de Ach-
terhoekse Streekproducten Tour 
steunt Rotaryclub Barchem de 
Stichting Staring Reanimatie. Het 
Staring College organiseert met 

steun van de Hartstichting al enige 
tijd reanimatiecursussen voor haar 
leerlingen. De subsidiëring van 
materialen als oefenpoppen en trai-
nings-AED’s via de Hartstichting is 
echter niet meer mogelijk. “Dank-
zij de langdurige ondersteuning van 
Rotaryclub Barchem kan het Sta-
ring College niet alleen doorgaan, 
maar zelfs de lessen uitbreiden naar 
al haar locaties”, aldus Marja Eg-
gink, lid van Rotaryclub Barchem. 
De organisatie en het geven van de 
reanimatielessen wordt verzorgd 
door een enthousiaste groep van 
docenten van het Staring College. 
Met de opbrengst van de Tour zul-
len ook extra leerkrachten opgeleid 
worden tot reanimatie-instructeur.
Meer informatie en inschrijven 
kan via de website www.rotary- 
barchem.nl.
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Puzzelt u mee? 
Stuur de oplossingen van de prijspuzzels vóór 15 mei naar  
info@weekbladindekijker.nl of Rengersweg 32, 7245 NB Laren  
en maak kans op mooie prijzen!  
De prijzen staan vermeld bij de puzzels.

Levertijd 2 weken.Vraag naar de voorwaarden in de winkel!

Doe mee en maak kans op een  
1 persoons dekbedovertrek t.w.v. € 79,95

Deze prijs wordt 
mogelijk gemaakt 

door:

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

Laren- Tijdens de meiva-
kantie heeft huis Verwolde 
een vol programma dat al 
op zondag 1 mei begint 
met de Grand Tour, een 
rondleiding door het huis 
met bezichtiging van ver-
trekken waar gewoonlijk 
geen bezoek is toegestaan. 
Aanvang rondleiding is 
11.00 uur en de duur is on-
geveer 1,5 uur. Entree voor 
volwassenen bedraagt 15 
euro en voor kinderen van 4 
tot en met 18 jaar 7,50 euro. 
Donateurs GLK en museum-
kaarthouders betalen 5 euro.

Tuinrondleiding
Woensdag 4 mei kunnen be-
zoekers mee met een gids 
door het park en de tuin van 
Verwolde. Deze rondleiding 
is inclusief koffie en gebak na 
afloop. Aanvang 13.30 uur en 
de duur is ca. 1 uur. Kosten 
voor volwassenen 9,25 euro 
en kinderen 4 tot en met 18 
jaar betalen 7,25 euro.

Verwolde in oorlogstijd
Op Bevrijdingsdag donder-
dag 5 mei begint de speci-
ale rondleiding ‘Verwolde 
in oorlogstijd’ om 11.00 
uur. Deze zeer interessante 
rondleiding duurt 1,5 uur. 
Kosten voor volwassenen 
15 euro en kinderen 4 tot en 
met 18 jaar 7,50 euro. Do-
nateurs GLK en museum-
kaarthouders 5 euro.

Speciaal voor kinderen: 
Op stap met Gouvernante 

Op 4 mei kunnen kinderen 
van 5 tot en met 8 jaar sa-
men met de gouvernante 
een bijzondere wandeling 
maken door het huis. Aan-
vang 11.00 uur en de duur 
ca. 1,5 uur. Kosten voor kin-
deren 10 euro en kinderen 
van donateurs GLK en mu-
seumkaarthouders 5 euro.

Professor Bombasticus 
Donderdag 5 mei komt ook 
professor Bombasticus naar 
huis Verwolde met zijn ma-
gische laboratorium van de 
geschiedenis. De voorstel-
ling is geschikt voor alle 
leeftijden en duurt circa 
45 minuten en vindt plaats 
in de oranjerie of bij mooi 
weer buiten bij de oranje-
rie. Aanvangstijden: 11.30, 
13.00 en 14.30 uur. Entree 
voor volwassenen 13 euro 
en kinderen tot en met 18 
jaar 8 euro. Donateurs GLK 
en Museumkaarthouders 
betalen 3 euro op vertoon 
van jaarkaart. Dit is inclu-
sief een bezoek aan het huis 

Veel vertier Verwolde met meivakantie 

Laren- Zondagochtend 1 mei gaan de kerkgangers in 
Laren voor de kerkdienst weer samen fietsen. Gerdien 
Slagman heeft een mooie route uitgezocht en er is een 
stop om naar mooie woorden te luisteren rondom het 
thema “Het gewone is mooi!”. 
Het startpunt is aan de Hooislagen tussen huisnummer 1 en 3 
bij het witte hek. Hooislagen is vanaf sloperij Stegeman aan 
de Exelseweg eerste weg rechts. Om half 9 wacht Gerdien 
daar op de deelnemers. Voor meer informatie 06-38246542. 
De fietsers zijn op tijd bij de kerk voor een kopje koffie of 
thee. Daarna is het mogelijk om samen naar de kerkdienst te 
gaan. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen.

Fietsen voor kerkdienst in Laren

Vredesconcert 
Projectkoor VoQ in 
Ontmoetingskerk

Eefde- Het Zutphense 
Projectkoor VoQ brengt 
zondag 1 mei een concert, 
onder leiding van dirigen-
te Maria van den Ham, 
voor de wereldvrede in de 
Ontmoetingskerk.

De pianobegeleiding is in 
handen van Sander Worrell 
en solistische medewerking 
wordt verleend door violiste 
Symone Boerstoel. 
Het concert, dat om 15.30 
uur begint duurt een uur 
en is gratis toegankelijk. 
Een vrijwillige bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. 
De kerkzaal is open vanaf 
15.00 uur. 

tussen 12.15 en 16.00 uur.

Kindertheater De rode 
maan
Zondag 8 mei speelt Han-
na’floor van theater De rode 
maan de voorstelling ‘De 
baron die niet spelen kon’. 
De voorstelling van onge-
veer 40 minuten is geschikt 

voor kinderen van 6 tot 12 
en is in de oranjerie of bij 
mooi weer buiten bij de 
oranjerie. Voor boeken van 
tickets en exacte tijden zie 
website: GLK | Theater De 
rode maan. Entree kinderen 
en volwassenen 9,50 euro.

Knapzakactie
Tijdens de hele meivakan-
tie kunnen kinderen bo-
vendien weer op stap met 
een knapzak met poffer-
tjes na afloop! Deze knap- 
zakactie kan voor 10 euro 
bij de kassa worden gekocht. 
Deze ondertussen populair 
geworden speurtocht start 
tussen 11.30 en 14.30 uur. 
Voor alle evenementen 
geldt online reserveren 
verplicht: Huis Verwolde | 
Home (glk.nl)

Zuivelhoeve Lochem
Molenstraat 7

7241 AD Lochem
www.zuivelhoeve-lochem.nl

0573-250141
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Autobedrijf 
Henk Goorman BV

Hoeflingweg 1, 7241 CJ Lochem 
0573-257923

Autobedrijf 
Frits Keizer
Bergweg 27

7242 EP Lochem
0573-252291

De woorden zitt en horizontaal, verti caal en diagonaal in alle 
richti ngen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. 
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende lett ers vormen achter 
elkaar gelezen de oplossing.

ANEMOON
APRIL
BLOEIEN
BOOM
BREM
DONS
EIEREN
FLORA
FORSYTHIA

FRIS
GROEI
HARK
JONG
KAMILLE
KAMPERFOELIE
KOOLZAAD
KRACHT
KROKUS

LENTE
LICHT
MEST
MOLM
MUGGEN
MULCH
NARCIS
NEST
ONBESTENDIG

PLANTJES
POTEN
SCHEUT
SFEER
SMEERWORTEL
SPADE
SPORE
STEK
TAKKEN

TULP
UITLOPER
VLIER
VOGEL
VROUWENMANTEL
WOLK

Verzekerd zijn van een goed 
en onafhankelijk advies?

Bel Rietman (0573) 25 60 38

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

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

 

Markt 9
7241 AA, Lochem

0573 - 251865
www.slagerijsieverink.nl

 

Markt 9
7241 AA, Lochem

0573 - 251865
www.slagerijsieverink.nl

Wij hebben de lekkerste 
ambachtelijke specialiteiten en 

het mooiste stukje vlees!

 

Markt 9
7241 AA, Lochem

0573 - 251865
www.slagerijsieverink.nl
 

Markt 9
7241 AA, Lochem

0573 - 251865
www.slagerijsieverink.nl

Het ScHoneveld 43
7245 eA lAren Gld

tel: 0573-402091 nieuw

Familie Poortman
Hanzeweg 14M, Lochem
Tel. 0573-253144/258209

24 december 
Santa Claus met echte rendieren

18.30 uur tot 19.00 uur

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

Maak kans op een Canadese goodiebag

Deze prijs wordt mogelijk gemaakt door:

Gorssel- Vrijdag 29 en 
zaterdag 30 april is de 
rotstuin van Annie en Ap 
Peppelenbos aan het Aca-
ciaplein 29 geopend voor 
het publiek. 
Het is een middelgrote 
mooi glooiende rotstuin van 
300 vierkante met diverse 
biotopen zoals planten uit 
de Alpen (Edelweiss), Hi-
malaya en de Rocky Mou-
tains. Planten zelfgekweekt 
uit zaad, maar ook planten 

verkregen door uitwisseling 
met alpiene vrienden uit di-
verse werelddelen. 
Openingstijden open tuinda-
gen van 10.00 tot 17.00 uur. 
De entree inclusief een kopje 
is gratis. 
Bezoek de website voor meer 
info www.lewisiatuin.nl. Wie 
komend weekend is verhin-
derd krijgt op zaterdag 7 en 
zondag 8 mei ook nog de 
gelegenheid voor een bezoek 
tijdens de open tuindagen.

Open tuindagen rotstuin 
Acaciaplein

Eefde- Projectkoor Eef-
de geeft zondag 15 mei 
haar jaarlijkse concert in 
de Ontmoetingskerk. Het 
thema van dit concert is 
“Vrede en Vrijheid”. 
Op het programma staan 
voor de pauze delen uit mis-
sen en na de pauze is het 
programma luchtiger met 
voornamelijk Franse liede-
ren. Een aantal leden van het 
Stadsjongenskoor Olden-
zaal werkt ook mee. Het ge-
heel staat onder leiding van 
dirigente Miriam Westgeest 
en wordt op de piano bege-
leid door Jan Jaap Nuiver. 
Het concert begint om 14.30 
uur en de kerk is open vanaf 
14.00 uur. De toegangsprijs 
is 15 euro. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij leden van het 
koor of aan de zaal. Bestellen 
en info via de website www.
projectkooreefde.nl kan ook. 

Concert 
Projectkoor Eefde 
met verrassingen
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Doe mee en maak 6x kans op een  
Luxe wasbehandeling van de auto t.w.v. € 12,50  
(locatie Lochem)

Deze prijs wordt 
mogelijk gemaakt door:

Openluchtdienst 
PG Lochem bij 
Zwiepse Molen

Lochem- Donderdag 26 
mei zet de Protestantse 
Gemeente Lochem de 
traditie voort met een 
openlucht Hemelvaart-
viering bij de Zwiepse 
Molen. Bij minder gun-
stige omstandigheden is 
de viering in de ruimte 
bij de molen.
Ds. Marcel Zijlstra zal 
voorgaan. De Chr. muziek-
vereniging Excelsior uit 
Barlo, gemeente Aalten, 
zal de openluchtdienst op-
luisteren. Deze muziekver-
eniging bestaat uit 46 leden 
en de dirigent is de heer Jan 
Radstaak. 
De collecte tijdens de dienst 
is bestemd voor een pro-
ject van de Zwiepse Molen. 
Mariska en Gè steunen een 
kleinschalig project in Sri 
Lanka, waar 45 families ge-
holpen worden met voedsel, 
onderdak en lesmateriaal. 
Mariska en Gè hebben al 
een scooter gekocht voor 
een zuster van dit project 
om mensen te bezoeken. 
Aanvang dienst om 10.00 
uur. Na afloop wordt er ge-
collecteerd om de onkosten 
te dekken en is er gelegen-
heid om gezellig koffie of 
thee te drinken voor eigen 
rekening met eventueel iets 
erbij. Iedereen is welkom.
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Doe mee en maak kans op een heerlijke ontspannings-
massage met rugscrub van BeautyBoerderij Schipbeek

                 Deze prijs wordt mogelijk gemaakt door:

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 deel v.e. fiets 6 opgewekt 12 binnenkant van je hand 14 
voedsel voor dieren 16 100 vierkante meter 18 bedrijfsleider 21 vrouw 
van Adam 23 knock-out 24 jaargetijde 25 en dergelijke 26 uiting van 
genegenheid 27 kort verhaal 28 lof 29 landbouwwerktuig 31 achter 32 
lidwoord 34 Romanum Imperium 35 gelijkspel 38 klaar 41 een zekere 42 
ongebonden 43 hoofddeksel 46 eethuis 49 zangnoot 50 riv. in Rusland 
52 pers. vnw. 53 daar 54 nageslacht 55 zitvak 57 zwarte kleverige stof 
58 nummer 59 rangtelwoord 60 en andere 61 mager 63 tijdvak 65 op 
de wijze van 66 Australische struisvogel 68 verheven 70 leest 71 snor.

Verticaal: 2 pl. in Gelderland 3 domina 4 bergweide 5 riv. in Zuid-Amerika 
7 beraad 8 kerker 9 overdreven 10 glorie 11 vriend 13 deftige vrouw 15 
hoofdstad van Spanje 17 make-up 19 heldere ster 20 ruilmiddel 22 pl. 
in Zeeland 30 evenaar 33 veldloop 36 slag 37 vreemde munt 39 Bijbelse 
priester 40 Balt 43 schone jongeling 44 riv. in Frankrijk 45 opinie 46 
onder 47 wezenlijk 48 hevige storm 51 pils 52 Japanse vechtsport 56 
wc-zitting 62 bijbelse vrouw 63 graskluit 64 pl. in Gelderland 65 Engels 
bier 67 mijns inziens 69 en volgende.

www.margaklompe.nl

Lochem- “Yes, het is ge-
lukt! Lochem heeft de 
titel ‘Wandelgemeente 
van het jaar’ in de wacht 
gesleept”, aldus een wel 
zeer uitgelaten Laura 
van der Linde, de regio-
coördinator Recreatie & 
Toerisme Lochem. 

De redactie van De Wan-
delkrant en Te Voet heeft 
dit vorige week dins-
dagmorgen bekend ge-

maakt. Laura: “Dus.... 
alle wandelaars kunnen 
de wandelschoenen uit 
het rek halen en richting 
onze gemeente vertrek-
ken. Dankzij de inspan-
ningen van velen hebben 
we samen de gemeenten 
Meerssen en Rhenen op 
ruime afstand weten te 
houden. Met maar liefst 
46% van de publieks-
stemmen kon het ook 
eigenlijk bijna niet meer 

missen. De vakjury is 
gelukkig ook erg positief 
over de fantastische wan-
delmogelijkheden in onze 
gemeente. Maar dat wij 
wisten natuurlijk al lang. 
Ik denk dat ik namens de 
initiatiefnemers voor de 
nominatie mag spreken, 
als ik zeg dat we trots zijn 
op het enthousiasme en 
de betrokkenheid van on-
dernemers, bewoners én 
onze bezoekers. Top”!

Lochem is ‘Wandelgemeente van het  
jaar 2022’!
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Lochem- Donderdag-
avond 5 mei organiseert 
het Lochems Mannenkoor 
in de Gudulakerk, onder 
leiding van Gerrit te Riet-
stap, een Bevrijdingscon-
cert. Een concert met 
medewerking van Andor 
Boddeke (vleugel), Dewi 
Boddeke (sopraan) en 
Wim de Just (orgel). 
De kerk is open vanaf 19.00 
uur. Kaartverkoop (10 
euro p.p. en 5 euro voor de 
Vrienden van het LMK) bij 
Boekhandel Lovink in Lo-

“Bevrijdingsconcert” Lochems Mannenkoor in Gudulakerk

Bon t.w.v. € 75,- te besteden bij 
Zweverink Muziek in Lochem.

Deze prijs wordt  
mogelijk gemaakt door:

chem, Plus Beuzel Laren en 
aan de ingang van de kerk. 
Voor rolstoelgebruikers is 
het mogelijk om een plek 
met begeleider te reserve-
ren. Tel.: 06-19574141 of 
per e-mail: h.a.r.brons@
hetnet.nl.
Voorafgaand aan het concert 

is er een kleine ceremonie 
waarbij een nieuw podium 
van het Lochems Mannen-
koor in gebruik wordt ge-
nomen. Dit podium is aan-
geboden door de Vrienden 
van het Mannen Koor Lo-
chem en is in een bijzon-
dere samenwerking tussen 
deskundige leden van het 
koor en de enthousiaste en 
creatieve medewerking van 
de firma BACRON uit Hee-
ten tot stand gekomen. Dit 
bedrijf zorgde uiteindelijk 
ook voor het definitief ont-
werp en de realisatie. Het 
zitgedeelte van ons nieuwe 
podium is geproduceerd en 
belangeloos aangeboden 
door het Lochemse bedrijf 
INNODEEN.

Foto: Hans Makkink.

Eefde- Zondag 8 mei gaan 
na een gedwongen pauze-
periode de zondagse con-
certen in de Eefdese kerk 
weer beginnen. De serie 
wordt dan geopend door 
“Yentl Flavour”, een ge-
zelschap dat hier al eerder 
koffieconcerten gaf.
Het ensemble wordt ge-

vormd door Anna Maria 
Roos (sopraan), Judith Ri-
chel (viool) en Allert van 
der Heyden (gitaar). 
Het concert begint om 11.30 
uur als de koffie na de kerk-
dienst op is. Zoals altijd is 
de toegang vrij, maar is een 
gulle gave bij de uitgang 
welkom. 

Koffieconcert met “Yentl Flavour” 
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Doe mee en maak kans op een 
tegoedbon t.w.v. € 75,- te besteden bij 
Schildersbedrijf Van der Wal in Laren.
  Deze prijs wordt mogelijk gemaakt door:

Gelijke cijfers zijn gelijke lett ers. Probeer het gekleurde woord te vinden.

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

jaar

Laren- Van maandag 30 
mei tot en met donderdag 
2 juni kan er weer vier 
avonden gewandeld wor-
den in Laren en haar bui-
tengebied. Na twee jaar 
van afwezigheid mag deze 
derde editie van avond-
wandel4daagse weer 
doorgaan.
Er kan meegedaan worden 
aan de afstanden van drie, 
vijf en tien kilometer. Start 
en fi nish is op het terrein 
van de Larense basisscho-
len en de inschrijving heeft 
plaats bij de Braninkschool 
aan de Verwoldseweg 14 
in Laren. De deelnemers 
aan de tien kilometer mo-
gen tussen 18.30 en 19.00 
uur van start gaan en vanaf 
18.35 uur kunnen ook de 
kortere afstandlopers aan 
hun tocht beginnen. Op de 
slotavond wordt er een half 
uur later gestart.
De organisatie Wandel Dorp 
Laren heeft ook nu weer 
fraaie routes uitgezet. Bij 
elke route is een pauzepunt 
ingelast waar met name op 
de kortere afstanden de kin-
deren drinken en fruit of 
koek aangeboden krijgen. 

Dit wordt mede mogelijk 
gemaakt door Plus Beuzel.
De deelnamekosten voor 
vier avonden zijn vijf euro. 
Leden van de KWBN krij-
gen een euro korting. Ook 
bestaat de mogelijkheid 
om één avond mee te doen. 
Dan betaalt men drie euro 
en speciaal voor de kinde-
ren uit groep 1 en 2, die één 
avond meelopen is er een 
kinderdagspeld. 
De intocht op de slotavond 
is weer via de Laarkamp 
en De Bakkerij. Evenals de 

voorgaande edities hoopt de 
organisatie dat de aanwo-
nenden van deze straten er 
dan weer een mooi versierd 
geheel van maken. 
Discoteam Bracula zal er 
bij de fi nish ongetwijfeld 
weer een prachtig muzi-
kaal festijn van maken en 
tevens zullen de mensen 
van de Larense vrijwillige 
Brandweer de jeugd weer 
aangenaam bezig houden 
met diverse spelletjes. 
Info bij hh-bouwhuis@kpn 
mail.nl.

Laren krijgt weer een Avondwandel4daagse

Archieff oto.
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Openingstijden:
ma. / di.  gesloten
wo. / do. / vr.  10.00 - 18.00 uur
za.  10.00 - 16.00 uur

Waar haal jij jouw inspiratie, persoonlijk advies op muziekgebied?

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

en LEUKE AANBIEDINGEN?

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

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

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

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

Lochem/Markelo- De Li-
onsclub Markelo-Lochem 
Mixed klimt zaterdag 21 
mei weer in het zadel voor 
hun succesvolle fietstocht 
Proeven & Fietsen. 
De route van zo’n 35 kilo-
meter gaat door het Twentse 
en deze keer vooral Achter-
hoekse landschap met on-
derweg een aantal keer op 
adressen een hapje of drank-
je van streekproducten met 
onder andere zuivel, vlees 
en ijs. De opzet van Proeven 
& Fietsen is niet alleen voor 
het genoegen van de deel-
nemers, maar ook bedoeld 
voor het welzijn van mensen 
die het minder hebben. Dit 

jaar is dat voor Oekraïners. 
Start- en eindpunt van de 
tocht is bij De Schöppe op 
De Welle, Oude Borculose-
weg 7 in Stokkum. 
De tocht voert u langs het 
Twentekanaal naar de land-
goederen Ampsen en Ver-
wolde en vervolgens via de 
Kattenberg terug richting 
het startpunt. 
Starten kan tussen 10.00 en 
12.00 uur. De kosten be-
dragen 15 euro per persoon 
(kinderen tot en met 12 jaar 
7,50 euro). Lunch, koffie, 
thee en hapjes zijn bij de 
prijs inbegrepen. Aanmel-
den en meer informatie via 
www.proevenen fietsen.nl

Opening wandel- 
netwerk in Barchem
Barchem- Zaterdag 30 
april is de opening van 
het wandelnetwerk in 
‘Wandeldorp Barchem’ 
De paaltjes staan al even 
in de grond en er is al een 
flink aantal kilometers 
gewandeld, maar tot een 
officiële opening is het nog 
niet gekomen. Om 10.00 
uur verricht wethouder 
Eric-Jan de Haan de ope-
ningshandeling op het 
Dorpsplein. 
In het kader van de nomina-
tie ‘Lochem wandelgemeen-
te van het jaar’ is een boekje 
gemaakt met 9 wandelingen 
verspreid over de hele ge-
meente. Boekjes zijn gratis 
af te halen bij VVV Lo-
chem. Er is ook een pdf-be-
stand beschikbaar. In de 
Achterhoek Vakantiekrant 
(april-juni) staat er anderhal-
ve pagina over wandelen in 
de gemeente Lochem.
Vanaf 7 mei is Lochem 
nog een wandelroute rij-
ker: De 15 km lange ‘Spi-
rituele plaatsen langs de 
Berkel’-route wordt dan 
geopend.

Proeven&Fietsen in Ampsen en Verwolde

Wereld Labyrint-
dag op de Veldhof
Joppe- Zaterdag 7 mei, 
de eerste zaterdag in mei, 
wordt over de hele we-

reld het labyrint gelopen 
“Walk as One at 1”. Dit 
jaar speciaal in het kader 
van wereldwijde vrede. 
In Joppe is een labyrint, 
op het achterste stuk van 
tuinderij de Veldhof aan 

de Veldhofweg. Hier is ge-
legenheid tussen 12.30 en 
16.00 uur om het labyrint te 
lopen. 
Gratis en vrijblijvend. 
www.de-verborgen-tuin0.
webnode.nl 


