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De eerstvolgende edi� e van onze krant 
verschijnt in week 26 (29 juni 2022). 
De edi� e van eind juli komt te vervalllen. 
31 augustus komen we weer uit. Houdt u hier 
rekening mee met het inleveren van de kopij?

Laren- De familie Platerink aan 
de Dwarsdijk in Verwolde is 
begin deze maand verblijd met 
een vluchtig verblijf van een 
Hop. Een aantal dagen hupte 

deze bijzondere vogel over het 
gazon in de tuin.
Bijzonder is de Hop inderdaad. In 
2020 zijn nog maar 5 broedparen 
in Nederland gesignaleerd. De af-
name van de Hop als broedvogel 
in ons land begint vanaf 1900. 
Gelukkig is de Hop niet met uit-
sterven bedreigd, want in Zuid-
Europa komt de vogel veelvuldig 
voor. Op internet zijn interessante 
omschrijvingen van de Hop te le-
zen. Een reis naar de Dwarsdijk 
kunnen vogelspotters zich bespa-
ren, want deze publiekstrekker is 
inmiddels al lang gevlogen.

Vluch� g Hopverblijf in Verwolde

De Hop in de kijker aan de 
Dwarsdijk. (foto: Carla Platerink)

Vorden- Onder grote belangstel-
ling is zaterdag Natuurbegraaf-
plaats Schapenmeer in Vorden 
offi  cieel geopend. Bezoekers uit 
de wijde omtrek waren getui-
gen van de openingshandeling 
door de Achterhoekse weerman 
Gerrit Vossers.
Op een natuurbegraafplaats kun-
nen mensen een laatste rustplaats 
vinden in de natuur. Daarvoor kan 
men zelf een plek kiezen bij het 
zogenoemde Schapenmeer of juist 
in de beschutting van het bos. De 
graven zijn eeuwigdurend en wor-
den dus niet geruimd. De natuur is 
leidend op de begraafplaats.
Dat de behoefte aan een derge-

lijke begraafplaats groot is, bleek 
op de openingsdag. Honderden 
mensen namen de moeite om het 
65 hectare grote gebied, waar-
van 6,5 hectare bestemd is voor 
natuurbegraven, te bezoeken. 
Tijdens de openingsdag werden 
bezoekers rondgeleid over het 
terrein en konden ze een kijkje 
nemen bij de boskapel waar een 
ceremonie in de openlucht ge-
houden kan worden.
Bovendien konden belangstel-
lenden een bezoek brengen aan 
de informatiemarkt met voor-
beelden van natuurlijke uitvaart, 
kisten, manden, wades, urnen, 
rouwverwerking, uitvaartverzor-

gers en nog zoveel meer. Tijdens 
een korte plechtigheid onthulde 
de Achterhoekse weerman Gerrit 
Vossers een bijzonder monument 
met daarop een prachtig gedicht 
geschreven door de Zutphense 
stadsdichteres Merel Hubatka.
De opening van de Natuurbegraaf-
plaats is enkele keren uitgesteld 
vanwege de coronapandemie. Op 
Schapenmeer zijn inmiddels 40 
mensen begraven. Daarnaast heb-
ben al vele mensen een plek gere-
serveerd voor de toekomst. Zowel 
de begraafplaats als het natuurge-
bied zijn dagelijks te bezoeken. Er 
is 7 dagen per week iemand aan-
wezig van 9.00 tot 17.00 uur.

Grote belangstelling opening 
natuurbegraafplaats

Achterhoekse weerman Gerrit Vossers onthult een bijzonder monument met daarop een prachtig gedicht 
geschreven door de Zutphense stadsdichteres Merel Hubatka. (foto: Johnny Ligtenberg)

Laren- Het duurde twee jaar 
totdat het op de planken 
kwam, maar afgelopen vrij-
dag en zaterdag stond ‘ie er; 
de musical ‘Good Goan!’ In de 
protestantse kerk van Laren 
werd het spel opgevoerd van 
twee jonge mensen op wereld-
reis. Maar niet zomaar, eigen-
lijk was het ieders levensreis.
Het idee van Betsie Grotentraast 
werd al in 2019 geboren. Een 
musical over een bijbelverhaal, 
maar dan zo dat het helemaal 
van deze tijd is. Samen met ds. 
Jaap Jonk, Netty Boers en Her-
man Haijtink pakte ze de pen 
ter hand en zo werd het verhaal 
van Bram en Zare geschreven. 
Twee Larense jonge mensen op 
wereldreis. Onderweg beleven 
ze dezelfde emoties als Abraham 
en Sara op weg naar het beloof-
de land. Ze moeten vertrouwen 
hebben in een jonge piloot, ze 
moeten strijd leveren met een 
kroegbaas en afscheid nemen 
van geliefden.

Het bijbelverhaal over de le-
vensreis heeft een universeel 
karakter. Dat bleek uit de reis 
die iedere toeschouwer ook kon 
meemaken. Door te lopen vanaf 
de startlocatie en daar ook te be-
denken wat voor jou belangrijk 
en hoopvol is aan de ene kant, 
en wat ballast is aan de andere 
kant, kon het publiek meedoen. 
De bagage van de levensreis kon 
op een papier geschreven wor-
den wat op een groot bord met 
de anker van de hoop gepost kon 
worden, dan wel als overbodig 
in het vuur verbrand.
De spanning zat er goed in vrij-
dag, omdat hoofdrolspeelster 
Sanne Gierman die dag nog in 
quarantaine moest zijn, en er 
dus vervanging moest worden 
gezocht. Nadie Grotentraast wist 
zich de hoofdrol van Zare in kor-
te tijd uitstekend eigen te maken, 
zodat het onder leiding van regis-
seur Eefje Kok en dirigent Aart 
de Groot een levendig muzikaal 
en humoristisch spektakel werd. 

Good Goan! gaat als een trein

V.l.n.r.: Remco Haijtink (chauff eur en kroegbaas), Sanne Gierman 
(Zare), Rene Bijzet (Bram) en Annemiek Driesprong (lifster).
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Agenda

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

keidagen.nl	voor	het	defi-
nieve programma, Markt

Donderdag 26 mei
•	 Openluchtviering, m.m.v.  ds. 

Jan van Pijkeren en de Chr. 
muziekvereniging Excelsior 
uit Barlo, Zwiepseweg 165, 
10.00 uur 

•	 Vroege Vogeltocht – Ber-
kelzomp, reserveren VVV 
Lochem, vertrek: 7.00 uur 
bij de aanlegsteiger aan de 
Goorseweg

•	 Dauwtrappen op de Lochem-
se Berg, vooraf online reser-
veren is noodzakelijk: www.
glk.nl/excursies, 7.30 uur 

Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni
Lochem
•	 Avondvierdaagse door 

L.E.O., afstanden  5 en 10 
km.  Er kan zowel indivi-
dueel als in groepsverband 
aan deze avondvierdaagse 
worden deelgenomen, Hotel 
Scheperskamp, Paasberg 3, 
starttijd 18.00 uur 10 km, 
starttijd 5 en 3 km 18.15 uur

Zaterdag 11 juni
Laren
•	 Repair Café, Verwoldseweg 

1, 9.30-12.30 uur 
 
Zondag 12 juni
Barchem
•	 Wandeling door Natuurge-

bied Hagenbeek, info: karen.
groeneveld@concepts.nl, 
vanaf de Parkeerplaats van 
Staatsbosbeheer, Flierdijk 6, 
14.00 uur

Eefde
•	 Vroege Vogel Concert met 

Marietta Petkova op piano, 
Mettrayweg 2, 9.30 uur  

Zondag 19 juni
Gorssel
•	 Buitenkunstig Gorssel, voor 

het programma kijk op: 
www.buitenkunstiggorssel.nl

Woensdag 22, vrijdag 24 en za-
terdag 25 juni
Lochem
•	 Openluchtspel, info: www.

openluchtspellochem.nl

Zaterdag 25 juni
Laren
•	 GDFestival 2022, info en de 

verkoop van tickets is te vin-
den op de website!, Zutphen-
seweg 31

Lochem
•	 Save the date. L.T.T.C. bestaat 

70 jaar, Runmolenlaan 17

Zondag 26 juni
Gorssel
•	 Bingo, georganiseerd door 

Stichting Dorpsfeesten 
Warnsveld, aanmelden:  
06-14120335, ’t Trefpunt, 
Molenweg 53-55, 14.00 uur

 
Donderdag 30 juni t/m zondag 
3 juli
Barchem
•	 Barchemse 4Daagse 2022, 

afstanden van  15, 20, 30, 40 
of 50 km, digitaal inschrijven 
via de website https:// 
barchemse4daagse.nl

 
Langlopende items
Almen
•	 Jeannes Zomer, t/m oktober 

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

Gorssel
•	 Tentoonstelling: Arjan van 

Helmond, t/m 6 juni, Mu-
seum More, Hoofdstraat 28. 
www.museummore.nl

•	 Norbert Tadeusz, t/m 2 okto-
ber, Museum More, Hoofd-
straat 28. www. 
museummore.nl 

Lochem
•	 Senioren	fietstocht,	elke	don-

derdag, info: Bertus, 0573-
254173, 13.30 uur, wertrek: 
Kleine Markt 

•	 Bridgedrives in Stadshuus. 
Bridgeclub Jump ‘85 organi-
seert in de maanden juni, juli 
en augustus iedere donder-
dagavond een zomeravond 
bridgedrive. Inschrijven van-
af 19.15 uur of via de website 
www.jump85.nl, aanvang: 
19.30 uur 

•	 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, 11.00 uur, Els-
mansschaddenweg 2A 

•	 Vanaf 14 juni iedere dinsdag: 
stadswandeling door Lochem 
met Stadsgids, reserveren 
bij VVV Lochem, Markt 2, 
13.30 uur 

•	 Expositie “Kleurrijk” van 
François! t/m 29 juni, Het 
Stadshuus, Markt 3, www.
stadshuuslochem.nl

Lochem
VVV Lochem

Markt 2, Lochem
7241 CJ  Lochem

0573-251898
www.vvvlochem.nl

De prijswinnaars van de puzzels in het “Puzzels in de Zomerkatern” 
van 27 april zijn: prijspuzzel 1. Lieneke Schouten, Gorssel; prijspuz-
zel 2. Marina H. van Loo, Lochem; prijspuzzel 3. Wilja Koeslag, 
Wim van Wezep, Petra van de Berg, Henny Peters, Hans Brunsveld 
en Martine Evers; prijspuzzel 4. Nel Oolman, Harfsen; prijspuzzel 5. 
Janny Sligman, Barchem; prijspuzzel 6. Diny Wichink-Kruit, Almen.

De prijswinnaars worden persoonlijk geïnformeerd. 

Laren- Zondag 12 juni organi-
seert de Protestantse kerk Laren 
een openluchtdienst op land-
goed Prinsenveld, Bouwhuisweg 
7a. Aanvang van de dienst, die 
wordt geleid door Gert-Jan Op-
laat, is om 10.00 uur.
Thema van de dienst in het dialect 
is ‘Geweet’n as ellastiek’. Mu-

ziekvereniging Apollo verleent 
haar medewerking. Er is ook aan 
de kinderen gedacht. Als het mo-
gelijk is wordt de bezoekers ver-
zocht zelf een stoel mee te nemen. 
Parkeergelegenheid op het terrein 
is te bereiken volgens aanwijzin-
gen. Bij regenachtig weer is de 
dienst in de kerk van Laren.

Openluchtdienst op landgoed Prinsenveld

Lochem- De werkgroep Lochem 
van Amnesty International geeft 
al vanaf 11 mei de gelegenheid 
weer brieven te schrijven voor 
mensen die gevangen zitten we-
gens hun mening, ras, geloof. 
Hierdoor worden de verantwoorde-
lijke autoriteiten zoals ministers of 
presidenten aangeschreven met het 
verzoek om vrijlating of een eer-

lijk proces. Dat kan door een brief 
schrijven of een handtekening zet-
ten onder een voorbeeldbrief. 
De werkgroep Lochem van A.I. 
zit elke eerste woensdag van de 
maand van 11.00 tot 12.00 uur in 
de huiskamer van het Stadshuus. 
De pen blijft Amnesty’s belang-
rijkste wapen in de strijd voor 
vrijheid van meningsuiting.

Brieven schrijven bij Amnesty

Casemanagers in  
Alzheimer Trefpunt
Lochem- Op vrijdagmorgen 10 
juni is er een Alzheimer Tref-
punt in het Stadshuus.
Casemanager Suzan Maas en haar 
collega Mies komen deze ochtend 
vertellen over hun werk. Verder is 
er voldoende ruimte voor vragen. 
Tijdstip van 10.30 tot 12.00 uur en 
inloop 10.00 uur. Vooraf aanmelden 
is niet nodig. Info: www.alzheimer-
nederland.nl/regios/oost-gelderland 
of bel naar Alzheimer Nederland | 
Oost-Gelderland: 06-13514411.

Vaste Prik versterken 
op vierde zaterdag van 
de maand

Gorssel- De eerstkomende Vaste 
Prik actie is zaterdag 28 mei. 
Vaste Prik is een zwerfafval 
opruimactie die elke vierde za-
terdag van de maand in Gorssel 
wordt georganiseerd door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. 
De activiteit start om 10.00 uur en 
duurt ongeveer tot 12.00 uur. Na 
het	 nuttigen	 van	 koffie	met	 koek	
bij de IJssalon aan de Hoofdstraat 
wordt in duo’s op verschillende 
locaties zwerfafval verzameld. 
Vaste Prik is geen vaste club, al-
leen maar standvastig op elke 
vierde zaterdag van de maand die 
best wat versterking kan gebrui-
ken. Aanmelden voor deelname 
kan via fransje40@live.nl

Avondexcursie  
Gorsselse Heide 
Eefde- Vrijdagavond 3 juni is er 
een avondexcursie op de Gors-
selse Heide onder het thema 
‘Dieren van de Nacht’.
Start is om 21.30 uur vanaf de hoek 
Elzerdijk/Gerrit Slagmanstraat te 
Eefde. Honden kunnen niet mee. 
Een vrijwillige bijdrage is wel-
kom. De excursie duurt ca. twee 
uur. Info: tel. 0575-543824; www.
ivn.nl/afdeling/zutphen en www.
markegorsselseheide.nl

Harry Mengerink  
overhandigt 1200e fles 
aan Wim Anker

Lochem- Mr. Wim Anker, in-
middels met pensioen, na 40 
jaar als strafrechtadvocaat en 
samen met zijn tweelingbroer 
Hans naast hun werk als advo-
caat ook bekend als zangers van 
het levenslied en acteurs in de 
film De Kameleon. 
Mr. Wim Anker was te gast in 
de Lochemse Schouwburg om 
een lezing te verzorgen voor de 
NVVH-Vrouwennetwerk Lochem 

over zijn werkzaamheden. Hij gaf 
duidelijk tekst en uitleg waarom 
iedere misdadiger recht heeft op 
een eerlijk proces, hoe ernstig het 
delict ook geweest is. 
Als regelmatige bezoeker aan de 
Achterhoek en Lochem, leek het 
bestuur van het Wijnfestival Lo-
chem met Smaak 2022 Wim An-
ker de juiste persoon om de 1200-
ste	fles	aan	te	bieden.	
Het Wijnfestival, dat gehouden 
wordt op zaterdag 15 oktober, 
heeft Mr. Wim Anker uitgenodigd 
als speciale gast.

Expositie Bauk 
Zwaan in Kulturhus
Laren- Tot medio september 
exposeert Bauk Zwaan in het 
Kulturhus. Haar kleurige 
schilderijen zijn te zien in de 
vrij toegankelijke ruimtes en 
de vergaderzaaltjes. 
Belangstellenden die geïnte-
resseerd zijn in één van haar 
werken? De schilderijen zijn 
te koop. Meer informatie op 
www.baukzwaan.nl 

Muziekvesper  
Heinrich Schütz
Lochem- In de vesperserie van 
de St. Gudulakerk in Lochem 
zal op zondag 26 juni om 19.00 
uur een muziekvesper wor-
den gehouden waarin Heinrich 
Schütz centraal staat. 
Dit jaar herdenken wij het 350e 

sterfjaar van deze componist. Ca-
pella Gudula wil deze geweldige 
componist herdenken door grote 
en kleinere werken van hem uit 
te voeren in de vespers van de St. 
Gudulakerk. De kerk gaat open 
om 18.30 uur. Vrije gift bij de 
uitgang. De muziekvespers in Lo-
chem: een moment van bezinning.  
Informatie: www.kerklochem.nl  
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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!
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Laren- Het Kulturhus ’t Kruis-
punt is één van de gelukkige win-
naars van de Rabobank-actie 
‘Verduurzamen Maatschappe-
lijke Gebouwen’. Met deze actie 
wil de Rabobank maatschappe-
lijke gebouwen ondersteunen bij 
de aankoop van zonnepanelen. 
Het Kulturhus heeft zich inge-
schreven voor deze actie en is 
geselecteerd. In de maand maart 
konden Rabobankleden vervol-
gens hun stem uitbrengen op hun 
favoriete gebouw. Het Kulturhus 
is enorm blij bij één van de win-
naars te horen. Zonnepanelen 
stonden al langer op het verlang-
lijstje, maar blijven een flinke 
investering. De steun van de Ra-
bobank is daarom heel welkom. 
Woensdag 4 mei hebben mede-
werkers van de Rabobank op een 
zeer zonnige middag, dus een 
echt zonnepanelenmoment, een 
cheque overhandigd aan bestuurs-

leden van Stichting Kulturhus ’t 
Kruispunt. De plaatsing van de 
panelen wordt gedaan door een  

partner van de Rabobank. De Ra-
bobank bekostigt 50% van de aan-
schaf van de zonnepanelen. 

Rabobijdrage Zonnepanelen Kulturhus ‘t Kruispunt

V.l.n.r.: Han Hartelman, Marieke van de Kolk (Rabobank),  
Tineke Harkink, Ankie Saaltink, Jeanet van de Mortel,  

Stephan Hissink, Hans van de Gruchte (Rabobank). Han, Tineke,  
Ankie, Stephan en Jeanet zijn bestuursleden van Stichting Kulturhus  

‘t Kruispunt. (foto: Johnny Ligtenberg)

Laren- In het populaire tv-pro-
gramma ‘Ik vertrek’ zien we 
Nederlanders die in het buiten-
land met vallen en opstaan een 
bestaan proberen op te bouwen. 
Op vrijdagavond 10 juni is het 
Lochemse echtpaar Peter en 
Mieke Onis in het Kulturhus ’t 
Kruispunt te gast om te vertel-
len over hun mooie, positieve 
ervaringen in Noorwegen.
Peter is een levendig verteller. Hij 
neemt de bezoekers in zijn ver-
halen mee naar Noorwegen, het 
dorp waar hij en Mieke woonden, 
de mensen die ze ontmoetten en 
hoe ze hun weg en werk vonden.
De toegang is gratis.

“Ik vertrek naar  
Noorwegen”

Voetreflexzonemassage werd 
vijfduizend jaar geleden in Chi-
na, India en Egypte al gebruikt 
om de gezondheid te bevorde-
ren. In de vorige eeuw is het als 
therapie verder ontwikkeld. Het 
wordt nu in Europa ook steeds 
vaker toegepast in ziekenhuizen 
en verpleeghuizen.

De voeten zijn eigenlijk een 
soort plattegrond waarop de 
reflexen van organen, spieren, 
botten, bloedvaten, zenuwen en 
klieren te vinden zijn. Daardoor 
is met massage het zelfgenezend 
vermogen van het lichaam te on-
dersteunen. Dat zelfgenezende 
vermogen heeft het lichaam van 
nature al. Het wordt actief bij een 
blauwe plek of als je een wondje 
oploopt, en ook bij herstel van 
ziekte of van nare ervaringen. 
Het lichaam is altijd op zoek naar 
balans en evenwicht.

Eenvoudig, krachtig en werk-
zaam
Anneke Stuij: “Toen ik 40 jaar 
geleden als fysiotherapeut ging 
werken, moest ik nascholingen 
kiezen. Mijn eerste nascholing 
was Reflexologie (destijds nog 
een nascholing voor fysiothe-
rapeuten). Ik koos deze puur 
uit nieuwsgierigheid, maar ik 
kwam veel opgewekter terug 
dan ik had verwacht. Ik was zo 
geraakt door de eenvoud, kracht 
en werkzaamheid ervan, dat ik 
deze vorm van massage nog 
steeds toepas bij volwassenen en 
kinderen. Nu als ontspannings-
therapeut”. 
Het is bijvoorbeeld heel geschikt 
bij klachten van nek, schouder, 
arm en rug, vermoeidheid, burn-
out, spier- en peesklachten, stress 
en spanningen, spanningshoofd-
pijn en luchtwegproblemen. En 
voor ondersteuning van het her-
stel van chronische klachten en 
Long Covid.
Anneke: “Bij mij is het niet bij 
deze ene nascholing gebleven. In 
de loop der jaren heb ik continu 
trainingen gevolgd in reflexzo-
nemassage en acupressuur en is 
voor mij de ‘plattegrond’ op de 
voeten veel completer en precie-
zer geworden. Zelfs tot aan re-
flexen van een aantal individuele 
spieren en zenuwen toe! Behalve 
deze reflexen van de lichamelijke 
klachten, ken ik ook de reflexen 
die ontspanning geven. Deze 

massage is dus een weldaad voor 
lichaam en geest.”

Probeer het eens uit!
Deze massagevorm heeft geen 
ongewenste bijwerkingen, maar 
is ook geen vervanging van de 
reguliere gezondheidszorg. Er 
wordt geen diagnose mee ge-
steld. Anneke: “Heb je toch twij-
fels of reflexzonemassage gezien 
je gezondheid geschikt voor je 
kan zijn, raadpleeg dan eerst je 
huisarts. En daarna mij.”
Reflexzonemassage is een veili-
ge methode, dus wat let je om het 
eens te proberen? Bij de meeste 
zorgverzekeraars zit het in het 
aanvullende pakket. Vraag ge-
rust om informatie via telefoon 
(06-40153078), mail (praktijk 
annekestuij@gmail.com) of web-
site www.praktijkannekestuij.nl 

Anneke Stuij: “Vrijwel alle plek-
ken van je lichaam zijn terug te 

vinden op je voeten”

Reflexzonemassage. Wat doet het?

Lochem- Holiday Sport en het 
Openluchtspel hebben de be-
staande sponsorovereenkomst 
met 5 jaar verlengd. Mooie bij-
komstigheid is dat Lochem in 
2022 is uitgeroepen tot Wandel-
gemeente van Nederland! Een 
titel waar heel Lochem trots op 
mag zijn. Reden te meer om de 
outdoor-afdeling van Holiday 
Sport te betreden. 
Op dit moment zijn de voorberei-
dingen van het nieuwe openlucht-
spel, ‘Het geheim van Anna’, onder 

regie van Bennie Fokkink, in volle 
gang. Het stuk speelt in de jaren 
’50. Verschillende karakters en ge-
heimzinnige gebeurtenissen zijn de 
ingrediënten voor een humoristisch 
en gezellig schouwspel voor jong 
en oud. Meer hierover op de site van 
het openluchtspel (www.openlucht 
spellochem.nl), overige media en 
op zaterdag 28 mei op de braderie 
van de Keidagen in Lochem.
Bezoekers zijn van harte welkom 
op 22, 24 of 25 juni in het open-
luchttheater in Lochem.

Holiday Sport sponsort  
Openluchtspel Lochem

Berry Holtslag (Holiday Sport)en Jan Arendsen (Spelersgroep de Zand-
kuil Openluchtspel) in de wandelwinkel van Holiday Sport in Lochem.

Repair Café in  
Kulturhus ‘t Kruispunt
Laren- Zaterdag 11 juni is het 
Repair Café in Kulturhus ’t 
Kruispunt geopend van 9.30 tot 
12.30 uur. 
Vaklui helpen bij alle mogelijke 
reparaties aan witgoed, bruin-
goed, kleding en andere spullen 
die de moeite waard zijn om een 
tweede ronde mee te gaan. 
Repareren is geheel belangeloos 
maar een vrije gift, om het voort-
bestaan van het Repair Café te 
kunnen waarborgen, blijft altijd 
welkom. 
Iedere tweede zaterdag van de 
maand is het Repair Café ge-
opend. De eerst volgende datum 
is zaterdag 9 juli.

Markt voor goede  
doelen
Lochem- Aan de Elsmansschad-
denweg 2A wordt elke zaterdag 
een gezellige markt voor goede 
doelen gehouden. De markt is 
open van 11.00 tot 16.00 uur. 
De opbrengst gaat voor drie kwart 
naar verwaarloosde pony’s en een 
kwart naar mensen die eenzaam 
of alleen zijn, die kunnen ook op 
de markt een bakje koffie komen 
drinken en een praatje maken. Er 
is van alles te koop voor leuke 
prijsjes. 

Walking footbal in 
Klein Dochteren
Klein Dochteren- Gezamenlijk 
met de buurtvereniging organi-
seert VV Klein Dochteren don-
derdagmiddag 9 juni een clinic 
Walking football. 
Zowel heren als dames kunnen 
deelnemen aan de clinic, die on-
der leiding van Thomas Pardijs 
wordt gegeven. Graag aanmelden 
via kleindochteren@gmail.com of 
secretaris van VV Klein Dochte-
ren Jan Knoef, tel. 06-53734833. 
Aanvang clinic 14.00 uur.
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Vaderdag
Leuke toilettas met 3 grote en 
1 travelsize product voor € 25,-

(i.p.v. € 39,95)

Of geef een 
Kapperswaardebon
aan vader!

0573-401575  |  Deventerweg 7 Laren

De Kamp 14 - Laren gld
€ 395.000,= k.k.

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

INLOOP DINSDAG 

 

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

0573-252425
www.reerink-lochem.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
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Barchem- De boswachters van Geldersch 
Landschap & Kasteelen gaan op donder-
dag 26 mei dauwtrappen op de Lochemse 
Berg. Belangstellenden worden om 7.30 
uur verwacht.
De deelnamekosten zijn: 5 euro p.p., kin-
deren 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., dona-
teurs gratis op vertoon van een geldige 

GLK donateurspas. De startlocatie is op de 
parkeerplaats bij Eethuis “De Kale Berg”, 
Lochemseweg 22, Barchem. 
Vooraf online reserveren is noodzakelijk. 
Info en online reserveren: www.glk.nl/ 
excursies

Dauwtrappen op de Lochemse Berg

Foto: Nico Kloek.

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

Gewoon Buiten             
Zon en wind, vocht en vorst: zonwering 
aan de gevel, over een balkon of op een 
terras moet bestand zijn tegen de caprio-
len van het weer. Van goedkope produc-
ten moeten huiseigenaren daarom afstand 
doen. Want hoe goed de techniek na jaren 
nog functioneert, hoe windzeker het sy-
steem aan het huis bevestigd is, hoe corro-
sie-bestendig de dragende onderdelen zijn 
en of het zonweringdoek lang zijn schoon-
heid behoudt, hangt allemaal af van de 
kwaliteit van het gekozen product.

Duurzame kleuring, zekere bevestiging 
Wanneer men kijkt naar bijvoorbeeld het 
zonweringdoek, dan zijn er vaak grote ver-

schillen. Alleen acryl- en polyester doeken, 
waarvan de garen spindopgekleurd zijn, zet 
de Duitse fabrikant Weinor in. Spindopge-
kleurd betekent, dat de kleurpigmenten in 
de vezels komen, nog voordat de garens ge-
sponnen worden. Daardoor is de kleurstabi-
liteit duidelijk beter als bij zonweringdoe-
ken waar achteraf gekleurd wordt. Ook met 
betrekking tot bevestiging biedt de door een 
vakman gemonteerde zonwering duidelijke 
voordelen, want zonweringexperts weten 
precies wat er nodig is voor een veilige 
verankering en waar typische zwaktes kun-
nen optreden. Het zelf monteren is absoluut 
af te raden, want dan is er in de regel geen 
garantie- of recht op schadeclaims, indien 

er toch iets misgaat. VHL Groep heeft goed 
opgeleide monteurs in dienst welke deze 
producten voor u vakkundig monteren.

Zonwering van een vakman
Merk-zonneschermen zijn er in vele uit-
voeringen, designs en groottes. Welke voor 
eigen toepassing de juiste is en bij het huis 
past, is niet altijd makkelijk te beslissen. 
Hier helpen onze geschoolde adviseurs u 
verder. Zij bieden op maat gemaakte op-
lossingen, welke precies aansluiten op de 
eisen van aannemers. Zonneschermen voor 
iedere smaak, 170 verschillende doekdes-
sins, meer dan 200 framekleuren, extra 
uitrustingen zoals LED-verlichting of out-

door-verwarming en tevens mogelijkheid, 
breedte en diepte van het zonnescherm zelf 
te beslissen: fabrikanten zoals Weinor ma-
ken ieder zonnescherm als een uniek stuk, 
welke afgestemd is op de behoeften en het 
comfort van de bewoner. 
Op www.vhlgroep.nl vindt u meer infor-
matie over de mogelijkheden om zonne-
schermen op maat samen te stellen.

Bij aankoop van een zonwering loont kwaliteit op de lange termijn

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

STURRIS BV
LAREN (GLD)

Blauwhand 1
7245 PV Laren

0573-401303

www.sturrislaren.nl

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

Juni komt in zicht, houd de ogen 
op onze socials en op onze borden 

langs de weg in het zicht. 

De nieuwe oogst aardappelen zal 
niet lang meer duren, het weer van 
de komende tijd zal dit aansturen.

Boerderijwinkel Woestenenk - Marsmansteeg 2 - 0573-401318

Kom langs of 
bezoek onze website

www.woestenenk-aardappelen.nl
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Uitgebreid 
assortiment 

beregenings-
materialen 

op voorraad.

Weidedrinkbakken
Afrasteringsmaterialen

Gaasartikelen

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

  

          Buiten Gewoon

Mei
Do. 26  Gratis dauwzwemmen met hemelvaart,  
 6.00-9.00 uur 
Zo. 29  Ruurlo-Witkampers, 14.00 uur

Juni
Ma. 06 (2e pinkst.) Witkampers-Trias,
 14.00 uur
Vrij. 10  Discozwemmen voor Vroege Vogels,
 7.00-10.00 uur 
Vrij. 24  Discozwemmen: B-diploma t/m 17
 jaar, 19.00-22.00 uur 
Ma. 27 juni t/m vrij. 1 juli  Zwemvierdaagse

 
 

Larense Agenda

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

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

Een barbecue cadeau bij  
Weulen Kranenbarg!
De temperaturen stijgen en het barbecueseizoen kan weer 
beginnen. Hoog tijd voor een leuke actie!
Koopt u in de periode van 11 mei t/m 4 juni 2022 een Com-
fort of Topvision buitenverblijf bij Weulen Kranenbarg 
Tuin en Erf in Vorden, dan krijgt u een Kamado barbecue 
ter waarde van 149 euro cadeau.
Met zo’n mooi buitenverblijf creëer je natuurlijk nog meer 
fijne leefruimte buiten. Een plek om te loungen of te wer-
ken en natuurlijk lekker buiten te eten. De buitenverblijven 
van het merk Woodvision zijn van uitstekende kwaliteit en 
worden kant-en-klaar geleverd met duidelijke montagete-
kening en alle bevestigingsmaterialen. U kunt het tuinhuis 
zelf monteren, maar de montage kan ook worden verzorgd 
door Weulen Kranenbarg.
Er zijn zeer veel mogelijkheden wat betreft afmetingen, 
soorten wanden, kleurstellingen en indelingen. Voor het 

ontwerpen van een tuinhuis op maat kunt u een afspraak 
maken. Samen met u wordt dan gekeken naar uw wensen 
en wordt ter plekke een digitaal ontwerp gemaakt. Zo kunt 
u zich goed een beeld vormen hoe het tuinhuis eruit komt te 
zien en heeft u direct het kostenplaatje compleet.
Openingstijden: maandag – vrijdag: 7.30-18.00 uur, 
zaterdags 8.30-16.00 uur
Weulen Kranenbarg Tuin en Erf BV
Ruurloseweg 45a, Vorden, www.weulenkranenbarg.nl

Het eerste gras tussen de buien in de kuil
Het eerste gras is voor de meesten mooi in de kuil gekomen. 
Mooi begin voor de wintervoorraad. De regen die afgelopen 
week plaatselijk is gevallen was meer dan welkom. Alleen 
soms erg veel in korte tijd en dat zorgt dan weer voor overlast.
Toch nog plannen om de tuin beter te kunnen voorzien van 
water? Vraag advies wat voor uw situatie de beste oplossing is.  
Door de buien is het belangrijk bezig te blijven om alles in 
orde te houden. Dit kan met handgereedschap of het assor-
timent van EGO. Dit keer even het 
nieuwe model van de maaier onder de 
aandacht. Het gras moet immers regelmatig gemaaid worden. 
Deze maaier is ook geschikt voor grotere klussen. De unieke 
56V ARC Lithium-accu heeft een indrukwekkende gebruiks-
duur, een toonaangevende laadtijd en levert vergelijkbare of 
betere prestaties dan een brandstof aangedreven grasmaaier. 
En dat alles zonder gedoe, lawaai en stank. U heeft het vermo-
gen om elk gazon ongeacht de grootte met gemak aan te kun-

nen. Laat u informeren in onze winkel of vraag om een demo.
Als je goed om je heen kijkt, valt er veel te genieten qua 
bloemen aan de weg kant, jonge dieren en veel koeien in de 
wei. Dat geeft het echte lentegevoel. 
Verzorgingsproducten nodig of biestmelk voor de eerste 
dagen? Kom gerust langs, we hebben een heel assortiment 
verzorgingsproducten rondom de geboorte. Ook de mieren, 
wespen en vliegen worden weer actief. Laat u daarom op 
tijd informeren wat het beste past qua bestrijding hiervoor. 
De vliegenlampen kunnen weer worden ingezet en ook di-
verse andere middelen. Volop keuze in onze winkel. 
Nog plannen met het maken van een 
mooie, degelijke afrastering? Gallagher 
biedt volop keuze voor een passende oplossing. Uiteraard heb-
ben we ook diverse rollen gaas om een perceel af te zetten.
Dus zoals vaker genoemd, voor uw uitdaging kan in overleg 
een passende oplossing gevonden worden. We zien u aan de 
Hanzeweg 10, Lochem (0573-254983) of www.greutink.nl.

Laren- De seizoenstart van het Leussinkbad woensdagmid-
dag 11 mei kon er in alle opzichten niet zonniger uitzien. 
Onder een stralende zon aan een hemelsblauwe lucht namen 
270 schoolkinderen bezit van het eveneens blauw schitteren-
de water in beide baden. Dan vergeten we nog de peuters die 
het kinderbad bevolken. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve 
verrichtte de openingshandeling met het heropenen van de ge-
renoveerde kronkelglijbaan. Na diverse aanpassingen is deze 
glijbaan weer goedgekeurd voor gebruik. 
Behalve schoolkinderen lokte de mooie omstandigheden ook 
heel veel ouders naar het bad om een baantje te trekken of te 
bruinen op de zonneweide. Zo laat de teller bij entree honder-
den bezoekers zien. Applaus is er die middag voor de vrijwil-
ligers, omdat dankzij hen het bad er zo geweldig mooi bijligt. 
Behalve van water en zon konden de bezoekers ook genieten 
van een gratis pannenkoek. Een machtig mooie start van het 
seizoen. Morgen op Hemelvaartsdag van 6.00 tot 9.00 uur is 
iedereen welkom voor gratis baantjes zwemmen en een gebak-
ken eitje met koffie. Hemelvaartsdag is ook de laatste dag een 

jaarabonnement met korting te verkrijgen. Zie hiervoor en ook 
voor meer informatie de site van het Leussinkbad.

Zonnige zeer drukke seizoenstart Leussinkbad

Geweldige drukte woensdagmiddag op het Leussinkbad 
tijdens de opening met ouders en kinderen die genoten van 

heerlijk zwemwater en zonnetje. Door het mooie weer zijn de 
openingstijden zelfs verruimd. (foto: Johnny Ligtenberg) 
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Almen- Tweede Pinksterdag, 
maandagmiddag 6 juni, geeft 
Muziekvereniging Juliana een 
buitenconcert op het dorpsplein. 
Dit mag wel een heel bijzondere 
middag worden genoemd, want 
Juliana brengt het premièrecon-
cert van het muziekstuk “Hout, 
Koper, Brons en Staal”. 
De plaatselijke muziekvereni-
ging wil de klokken eren met een 
compositie voor kerkklokken en 
harmonieorkest. Fondsenwerving 
maakte het mogelijk de compo-
sitie-opdracht te verstrekken. Het 
concert begint om 15.00 uur en de 
toegang is gratis.
Woensdag 1 juni vertelt orkestlid 
Henk Muileman, aan de hand van 
foto’s en video opnames, over de in 
2021 totstandkoming van de compo-
sitie “Hout, Koper, Brons en Staal”, 
het dorp Almen, de Almense kerk en 
de Hemony kerkklokken en dat al-
les in het Achterhoeks dialect. Deze 
lezing vindt plaats in Museum Staal, 
om 20.00 uur. Toegang 5 euro. Kaar-
ten reserveren via jokedinkelman@ 
museumstaal.nl.

Bijzonder buitenconcert 
Muziekvereniging  
Juliana

Laren- Enorm veel kwismede-
werkers bij de prijsuitreiking 
vrijdagavond 13 mei van De  
Laornse Dorpskwis in het Kul-
turhus. Geen wonder, want 
maar liefst 75 teams hebben 22 
april deelgenomen. 
Na een welkomswoord van voor-
zitter Erica Schoneveld, zorgen de 
presentatoren Gemma van Schoo-
ten en Roel Wesseldijk voor een 
vrolijke en vlotte presentatie. 

Twee teams zijn gelijk geëindigd. 
De gedeelde derde plek is voor 
De Harkels en De Leukste Buurt. 
Nummer twee is Cow Ahead. De 
grote winnaar van de avond wordt 
het team DDT. Zij ontvangen de 
wisselbokaal, overgenomen van 
Team Groot Dochteren, de win-
naar van vier jaar geleden. 
Het orkest Livin’ Room zorgt 
voor een geweldige afsluiting van 
de avond.

Enorme belangstelling  
prijsuitreiking Laornse Dorpskwis

Het podium is haast te klein voor alle prijswinnaars met rechts ge-
hurkt het winnende team DTT. (foto: Johnny Ligtenberg) 

Laren- Een Dorpsstraat vol at-
tracties, muziek die in de verre 
omgeving te horen is, dorpsge-
noten die met elkaar proosten… 
oftewel de LARENSE KERMIS! 
De afgelopen twee jaar heeft de 
organisatie onderzocht of het 
toch niet mogelijk was om de ker-
mis te organiseren maar dat lukte 
helaas niet. Echter dit jaar is de 
organisatie vol goede moed dat 
het wel gaat lukken en dus gaat 
zij ervoor! Op 2, 3, 4 en 5 septem-
ber moet Laren weer bruisen! 
De organisatie zet samen met de 
lokale horeca de schouders eron-
der om ervoor te zorgen dat ieder-
een straks weer een prachtig feest 
kan gaan vieren. Hoe de Larense 
Kermis er dit jaar precies uit gaat 

zien zal de komende maanden dui-
delijk worden. Maar een ding is 
zeker: “We gaan er met zijn allen 
voor de volle 100% voor!” vertelt 
Marcel Hekkelman, lid van de ker-
miscommissie. “Momenteel wor-
den de attracties door ons gecon-
tracteerd, zijn wij druk bezig met 
het aanvragen van de vergunning 
en natuurlijk met de indeling van 
het terrein. Voor ons, als organisa-
tie, is het fijn dat wij na twee jaar 
weer echt aan de slag kunnen!” 
Via de social mediakanalen van de 
Larense Kermis, Laren! Magazine 
en de lokale weekbladen zal de or-
ganisatie jullie de komende tijd op 
de hoogte houden. Maar een ding 
is zeker: zet 2, 3, 4 en 5 september 
maar vast in de agenda!  

Laren gaat ervoor… Zomeravondbridge 
Jump’85
Lochem- Op de donderdagavon-
den in juni, juli en augustus or-
ganiseert bridgeclub Jump’85 
zomeravond bridgedrives in het 
Stadshuus.
Het paar dat aan het eind van de 
bridgedrives minimaal 7 avonden 

heeft meegedaan en het hoogste 
gemiddelde heeft gehaald, is de zo-
merkampioen. 
Data: 2-9-16-23 en 30 juni, 7-14-
21 en 28 juli, 4-11-18 en 25 au-
gustus. Aanvang: 19.30 uur.
Aanmelden: als paar, via de agenda 
op de website www.jump85.nl tot 
17.30 uur of vanaf 19.15 uur aan de 
zaal. Kosten: 2,50 euro p.p.

Beurs De Verzamelaar 
Midden Nederland 
Gorssel- Zaterdag 28 mei or-
ganiseert De Verzamelaar Mid-
den Nederland om 10.00 uur in 
Sport en Cultureel Centrum ‘t 
Trefpunt’ de maandelijkse post-

zegel-, munten- en prentbrief-
kaartenbeurs. 
Er zijn een groot aantal stand-
houders aanwezig om munten, 
postzegels en prentbriefkaarten te 
kopen en verkopen. Naast ruilen, 
kopen en verkopen kunnen bezoe-
kers ook verzamelobjecten koste-

loos laten taxeren. Een tafel huren 
kan bij dhr. J. van Zuuk, tel. 0570-
654715. De huur is 7 euro per 
meter. Dit evenement wordt om 
ongeveer 15.00 uur afgesloten. 
Leden van De Verzamelaar heb-
ben gratis toegang en niet-leden 
betalen 2 euro. 

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

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

Juni actie:
Duplicaatsleutels: iedere 2e 50% korting

Tr
im

sal
on

Chou C

ho
u

Anneke Segers 
Emmastraat 30
7241 EK Lochem
06-12788364
trimsalon-chouchou@
hotmail.com
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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 
Schapenmeer
Grote belangstelling voor 
natuurbegraafplaats

Onder grote belangstelling is 
zaterdag Natuurbegraafplaats 
Schapenmeer in Vorden offici-
eel geopend. Bezoekers uit de 
wijde omtrek waren getuigen 
van de openingshandeling 
door de Achterhoekse 
weerman Gerrit Vossers.

Op een natuurbegraafplaats 
kunnen mensen een laatste 
rustplaats vinden in de natuur.
Daarvoor kan men zelf een 
plek kiezen bij het zogenoem-
de Schapenmeer of juist in de

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.

beschutting van het bos. De graven zijn eeuwigdurend en worden dus niet 
geruimd. De natuur is leidend op de begraafplaats.

Dat de behoefte aan een dergelijke begraafplaats groot is, bleek op de ope-
ningsdag. Honderden mensen namen de moeite om het 65 hectare grote 
gebied, waarvan 6,5 hectare bestemd is voor natuurbegraven, te bezoeken.
Tijdens de openingsdag werden bezoekers rondgeleid over het terrein 
en konden ze een kijkje nemen bij de boskapel waar een ceremonie in de 
openlucht gehouden kan worden. Bovendien konden belangstellenden een 
bezoek brengen aan de informatiemarkt met voorbeelden van natuurlijke 
uitvaart, kisten, manden, wades, urnen, rouwverwerking, uitvaartverzor-
gers en nog zoveel meer.

Tijdens een korte plechtigheid onthulde de Achterhoekse weerman Gerrit 
Vossers een bijzonder monument met daarop een prachtig gedicht ge-
schreven door de Zutphense stadsdichteres Merel Hubatka.
De opening van de Natuurbegraafplaats is enkele keren uitgesteld van-
wege de corona pandemie. Op Schapenmeer zijn inmiddels 40 mensen 
begraven. Daarnaast hebben al vele mensen een plek gereserveerd voor 
de toekomst. Zowel de begraafplaats als het natuurgebied zijn dagelijks te 
bezoeken Er is 7 dagen per week iemand aanwezig van 9.00 tot 17.00.
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Lochem- Voor de verplaatsing 
van het fonteinbeeld van Wil-
lem Berkhemer is voldoende 
geld ingezameld om het een 
definitieve plek te geven op het 
voorterrein van Monuta aan de 
Zutphenseweg. 
De initiatiefnemers hebben in de 
afgelopen jaren onder de vleugels 
van het Historisch Genootschap, 
fondsen, bedrijven en particulie-
ren tot bijdragen uitgenodigd. In 
totaal is meer dan 11.000 euro 
binnengekomen. 
In een overeenkomst is vastgelegd 
dat Monuta het beeld in langdu-
rig bruikleen ontvangt van de ge-
meente en de fontein ter plaatse 
van stroom en water zal voorzien. 
Er komt nog een feestelijk moment 

waarbij initiatiefnemers, Monuta 
en gemeente de fontein officieel 
in werking stellen. De initiatiefne-
mers danken de vele gevers harte-
lijk voor hun gulle bijdragen.

Definitieve verplaatsing fonteinbeeld naar Monuta

Barchem- In het Pinksterweek-
end van 5 tot en met 12 juni 
organiseert beeldend kunste-
nares Saskia Koning bij haar 
boerderij aan het Rammelgoor 
2 samen met filmmaker Louis 
Spoelstra en een aantal vrien-
den, kunstenaars, musici een 
week vol kunst en cultuur. 
Zondag 5 juni is er een optreden 
van het duo Kock&Koot met ge-
zongen verhalen. Maandag 6 juni 

gaat Ria Pasman speksteentjes 
bewerken met kinderen. Resi Ti-
chelaar leest haar gedichten voor 
en geeft een workshop gedichten 
maken. Zondag 12 juni vertelt 
Neletta van Heuven haar ‘terras-
verhalen’.
De toegang is gratis en de ope-
ningstijden zijn alle dagen van 
12.00 tot 17.00 uur. Zie voor acti-
viteiten en meer informatie: www.
pinksterexpositie.nl

Pinksterweekend vol cultuur aan het Rammelgoor

Laren- Vanaf 1 juni tot en met 
30 september is op huis Verwol-
de de hoeden- en accessoiresten-

toonstelling ‘Chapeau’ te zien 
tijdens openstellingsdagen. 
Voor kinderen zijn er erg leuke 
workshops ‘Hoedje van papier’ en 
de kindervoorstellingen ‘De ma-
gische hoed’ die online geboekt 
kunnen worden. 
Vanaf 1 juni te bezoeken tijdens 
openstellingsdagen vanaf 12.00 
uur. De tentoonstelling is geen 
onderdeel van de reguliere rond-
leidingen op Verwolde. Voor meer 
informatie en reserveringen: Huis 
Verwolde | Plan je bezoek (glk.nl)

Hoedententoonstelling ‘Chapeau’ op huis Verwolde

Lochem- Stichting Landschaps-
beheer Gelderland komt graag 
in contact met mensen die actief 
zijn als groene vrijwilligers in de 
gemeente Lochem. De gemeente 
Lochem wil samen met SLG al 
deze vrijwilligers ondersteunen. 
Het doel is een Netwerk Groen Vrij-
willigerswerk Lochem om elkaar 
beter te leren kennen en ervaring 
te delen. Een groep die nog niet is 
benaderd door het SLG kan con-

tact opnemen via e-mail a.kok@ 
landschapsbeheergelderland.nl.
Daarnaast zoekt de gemeente 
Lochem per kern een persoon of 
groep die in het netwerk willen 
meedenken over biodiversiteit 
in en om de eigen kern. Aan-
melden kan dan ook bij a.kok@ 
landschapsbeheergelderland.nl.
In juni is de eerste bijeenkomst 
voor coördinatoren van de vrijwil-
ligersgroepen en dorpsraden. 

SLG zoekt contact groene vrijwilligers  
buitengebied Lochem

Alzheimer Trefpunt Lochem or-
ganiseert elke tweede vrijdag van 
de maand in het Stadshuus van 
Lochem een ontmoetingsoch-
tend voor mensen met dementie, 
mantelzorgers en belangstel-
lenden. Maar ook tweemaal per 
jaar een speciale thema-avond 
voor mensen die overdag niet in 
de gelegenheid zijn om het Tref-
punt Lochem te bezoeken. Om 
dit allemaal mogelijk te maken 
zijn er vrijwilligers nodig. 
We zijn per direct op zoek naar 
een PR-medewerker die handig is 
met de computer. Zijn/haar taak 
is om maandelijks een poster/
flyer te maken over het desbetref-
fende onderwerp van die ochtend 
en die digitaal te verspreiden. 
Ook wordt van de PR-medewer-
ker verwacht om elke maand een 

persbericht op te stellen. 
Ook zijn we op zoek naar gast-
vrouwen met een luisterend oor 
die op de ontmoetingsochtenden 
de gasten hartelijk ontvangen en 
ze voorzien van een kopje kof-
fie of thee. De gastvrouw draait 
volledig mee in het vrijwilliger-
steam. Om de twee maanden 
wonen de gastvrouwen op een 
donderdagavond een teamover-
leg bij. U zult zien, het geeft 
veel voldoening om iets te kun-
nen betekenen voor mensen met 
dementie en hun naasten. 
Mensen die na het lezen van deze 
oproep enthousiast worden en/of 
nadere informatie willen, kunnen 
contact opnemen met: Truus Grij-
zen, coördinator Alzheimer Tref-
punt Lochem, tel. 06-51819095, 
e-mail: truus@grijzen.nl

Alzheimer Trefpunt Lochem vraagt vrijwilligers

(Ingezonden mededeling)

Gezamenlijk uitstapje 
Laren & Oranje en  
reisclub Oolde 

Laren- Woensdag 22 juni orga-
niseren Laren & Oranje en reis-
club Oolde samen een gezellig 
dagje uit met buschauffeur Teun 
Klein Nagelvoort. 
Om 8.30 uur vertrekt het reisge-
zelschap bij Witkamp richting 
Barger Compascuum. De lunch 
wordt gebruikt bij Restaurant de 
Wiemel in Gasselte. 
‘s Middags staat in Gasselternij-
veen een bezoek bij Boerin Agnes 
(bekent van Boer zoekt Vrouw) 
op het programma. Om 18.30 uur 
wordt bij Witkamp de dag afge-
sloten met een heerlijk broodje 

beenham met consumptie. 
De kosten bedragen 70 euro, dat 
contant te betalen is aan het einde 
van het programma. Opgave vóór 
15 juni bij: Jolande Slot via mail-
adres jolande3010@gmail.com of 
Niels Eggink tel. 06-83945317 op 
werkdagen tussen 19.00-20.00 uur.

De missie naar Wenen 
in AKKU-Eetcafé
Lochem- Donderdag 9 juni geeft 
historicus drs. Frans Meijer een 
lezing getiteld: “De missie naar 
Wenen”. 
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 het 
naastgelegen restaurant ‘De Eet-
galerie’. 
De entree voor de lezing inclu-
sief de lunch en een drankje be-
draagt 15 euro. Alleen lezing 7 
euro. Voor meer informatie: www. 
akku-lochem.nl.

Door: Johnny Ligtenberg

Laren- Op 16 januari 1931 is de 
Vereniging voor Winterlezingen 
in Laren opgericht door huis-
arts dokter E.G. Mulder (voor-
zitter) en secretaris de heer G. 
Wiggers. Een statutenwijziging 
vond nog plaats onder voorzit-
terschap van H.J. Kolk, hoofd 
van de Lagere Landbouwschool.
Nu ruim 90 jaar na de oprich-
ting, wat de laatste bijeenkomst 
zal blijken te zijn,  op woensdag-
avond 23 maart in de kerkzaal van 
het Kulturhus wordt de vereniging 
opgegeven. “Het is niet anders”, 
verzucht de laatste voorzitter, 
Willie Tuitert, gelaten. Bij nadere 
uitleg van Willie Tuitert blijkt dat 
het niet alleen anders is, maar ook 
niet anders kan. Het ledenaantal 
van de vereniging is in de laatste 
jaren stelselmatig gedaald en met 
de 50 die er nog zijn is het een ou-
derenclub geworden van mensen 
rond de 80 jaar. Sommigen hier-
van zijn om gezondheidsredenen 
niet in staat om de avonden nog 
bij te wonen. Het bestuur zelf zit 
ook in de genoemde leeftijds-
groep zonder vooruitzichten dat 
dat dit zal veranderen. Aanwas 
van jongeren is er niet. Voor het 
bestuur zijn geen nieuwe mensen 
te krijgen. Een bestuur dat uit nog 
maar uit vier leden bestaat en wat 
er volgens de statuten 5 moeten 
zijn. Maar ja, nood breekt wet.
Voorafgaand aan het programma 
op die avond van 23 maart is er 
overleg met de toch nog vrijwel 

alle opgekomen leden wat nu te 
doen. Op de vraag wie toe wil tre-
den tot het bestuur volgt geen en-
kele positieve reactie. Willie Tui-
tert zelf zit al vele tientallen jaren 
in het bestuur waarvan eveneens 
vele als voorzitter. De kogel gaat 
die avond door de kerk: “We moe-
ten ermee stoppen”. 
Ooit was de Vereniging voor 
Winterlezingen in Laren een zeer 
bloeiende vereniging met ook 
veel jongere leden van in de twin-
tig. Er bestond zelfs een tijdlang 
een wachtlijst, omdat er geen en-
kele lokaliteit zo groot in Laren 
was om alle belangstellenden een 
plaats te bieden. Pas na een zaal-
verbouwing bij Witkamp kon de 
vereniging doorgroeien. Talloze 
culturele avonden met zeer interes-
sante mensen met evenzovele zeer 
interessante verhalen en optredens 
heeft de vereniging veel boeiende 
avonden gekend. Van bekende Ne-
derlanders zoals Herman Emmink 

tot streekgenoten die over verre 
reizen verhalen of cabaret, vaak 
in het dialect. De klad komt er in 
als de TV met een grote opmars 
begint. Die bekende Nederlanders 
zien we toch wel, daarvoor hoeven 
we niet naar winterlezingen. Daar-
om vallen vanaf toen vooral verha-
len en optredens uit de regio zeer 
in de smaak bij het publiek, want 
die zie je niet op TV. Zo ook die 
laatste woensdagavond in de kerk-
zaal met een optreden van het duo 
“Duo Een en Ander” uit Zelhem 
gevormd door Erik Knoef en Anita 
Oldenhave. Toch nog een bijzonder 
gezellige bijeenkomst die laatste 
avond met nog een consumptie uit 
de reserves van de kas. Het laatste 
bedrag wat nog in kas zit gaat naar 
een ander cultureel doel in Laren. 
Cultuur waaraan de Vereniging 
voor Winterlezing 90 jaar lang heel 
veel aan heeft aan heeft bijgedra-
gen. Jammer dat dit nu verleden 
tijd is. “Het is niet anders”. 

Vereniging voor Winterlezingen Laren stopt na 90 jaren

Het laatste bestuur tijdens de laatste bijeenkomst met v.l.n.r.: Gerrit 
Haytink (penningmeester), Willie Tuitert (voorzitter), Dineke Holstege 

(secretaris) en Dikie klein Hegeman. (foto: Derk Woestenenk)

Terugkeer Blues Rond 
de Kerk Lochem 
Lochem- Na een gedwongen af-
wezigheid van 2 jaar keert Blues 
Rond de Kerk terug naar de Lo-
chemse binnenstad. Op zater-
dag 2 juli treden 4 bands op. 
Er wordt gespeeld op twee po-
dia om sneller te wisselen voor 
meer vaart in het programma. 
De toegang is gratis. Het pro-
gramma begint om 20.00 uur 
met Big Bo, gevolgd door de 
Thomas Toussaint Band; P-Cat 
and the V8 Daddies en tenslotte 
Carl Wyatt & the Delta Voodoo 
Kings. Er is een afterparty met 
Live muziek in café In den Ol-
den Keizer. 
Actuele informatie: facebook.
com/BluesRondDeKerk/ 
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Deventerweg 3 
Laren (Gld.)
Tel. 0573 - 40 12 77
info@dekorteswoonsfeer.nl 
www.dekorteswoonsfeer.nl

jaar

De Hoge Weide
Zwiepseweg 107 | 7241 GR Lochem

Vrijwilligers gevraagd voor De Hoge Weide.

Voor het Grand Café zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden te helpen bij de maaltijd tussen 12.00 en 14.00 uur.

We zijn ook nog op zoek naar iemand die met een collega vrijwilliger 
het kaarten (jokeren) wil gaan oppakken, op de maandagmiddag van 
13.30 tot 16.00 uur.

Gevraagd vrijwilligers voor de 
afdeling psychogeriatrie.
Wij zijn op zoek naar een pianist.
Bent u muzikaal, speelt u piano 
en heeft u zin om onze zangac-
tiviteit te ondersteunen? Op de 
maandagmiddag, om de week.

Ook zijn we op zoek naar een 
vrijwilliger die wil ondersteunen 
bij de beweeggroep.

Voor het dagcentrum zijn we 
op zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om mee te helpen 

met diverse activiteiten, zowel in 
Lochem als in Barchem.

Voor AB centraal zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk vin-
den om “zelfstandig” een schil-
deractiviteit op te zetten. 

Wij horen graag van u.

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

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
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Lochem- De LEO organiseert na 
twee alternatieve jaren van dins-
dag 7 tot en met vrijdag 10 juni 
weer een normale Avond4daagse 
met mooie routes. Deelnemers 
kunnen kiezen uit 3, 5 en 10 km. 
Op vrijdag 10 juni is er de tradi-
tionele feestelijke intocht op de 
Kleine Markt zonder tussenstop 
op de Molengronden. Familie en 
vrienden kunnen hier de wande-
laars opwachten die in de stand 
van de L.E.O. de medaille kunnen 
ophalen. 
Deelnemers aan de 10 km starten 
om 17.30 uur en de 5 en 3 km om 
18.00 uur. De start op dinsdag tot 
en met donderdag is bij Hotel-
Restaurant De Scheperskamp, 
Paasberg 3. Op vrijdag 10 juni is 
de start op de Kleine Markt. 

Aanmelden kan via info@leo 
lochem.nl. De kosten bedragen 5 
euro met medaille en 3,50 euro 
zonder medaille. De kosten voor 
het inschrijven op de startdag 7 
juni bedragen 7,50 euro incl. me-
daille en 5 euro excl. medaille. 
Betalen gaat bij voorkeur via een 
QR code, contant betalen is ook 
nog mogelijk. 
Kinderen onder de 12 jaar mo-
gen niet zonder begeleiding deel-
nemen aan de Avond4daagse. 
Zonder inschrijving van een vol-
wassene (18+) kan een kind niet 
inschrijven. Bovendien moet er 
minimaal 1 begeleider per 5 deel-
nemende kinderen meelopen en 
inschrijven. Het startbewijs is het 
bewijs voor toegang tot de route 
en consumpties onderweg. 

Normale Avond4daagse LEO

Sixday Barchem op 
sportcomplex SVBV
Barchem- Voetbalvereniging 
SVBV en volleybalvereniging 
BVC’73 organiseren zaterdag 
18 juni Sixday op het sportcom-
plex van SVBV. 
In teams van 6 tegen 6 spelen de 
voetballers tegen elkaar in ver-

schillende poules. De volleybal-
lers spelen 4 tegen 4 op de beach-
volleybalvelden. 
Men kan zich aanmelden tot en 
met zaterdag 10 juni via sixday@
svbvbarchem.nl. De sportwed-
strijden beginnen om 16.00 uur, 
vanaf 21.00 uur is er een feest 
met De Tijdebrekers dat duurt tot 
01.00 uur.

WTC Gorssel organiseert 
Nationale Parken Tocht
Gorssel- WTC Gorssel orga-
niseert zondag 12 juni voor de 
tweede maal een fietsevenement 
voor racefietsers die de natuur 
rond Gorssel in één tocht weet 
te combineren. Tevens wordt nu 
voor het eerst de Nationale Par-
ken Tocht in het evenement opge-
nomen. Een speciale 60 km route 
voor e-bikers langs verschillende 
Kastelen van de Achterhoek.
Voor de racefietsers zijn er rou-
tes van 75, 90, 120, 165 en zelfs 
210 km. Alle routes zijn volledig 
uitgepijld. Op de 75 en 90 km is 
halverwege één pauzepost. Voor 
de langere afstanden zijn meerdere 
pauzeposten. Start- en finishlocatie 
is bij voetbalvereniging Gorssel.
Graag van te voren inschrijven 
via: https://www.nationaleparken 
tocht.nl. Starttijden: 165 en 210 
kilometer: 8.00-8.30 uur; 75, 90 
en 120 kilometer: 8.30-10.00 uur; 
60 kilometer e-bike: 10.00-12.00 
uur. De deelnamekosten tot 15 
jaar zijn gratis, en voor 15 jaar en 
ouder 10 euro, NTFU-leden beta-
len 8 euro.

Laren- In 2016 is Witkampers 
begonnen met Speciaal Voetbal 
voor kinderen vanaf 6 jaar met 
een lichamelijke of verstande-
lijke beperking. Hierbij kan ook 
worden gedacht aan jongeren 
met autisme, ASS of een andere 
gedrag- of concentratiestoornis 
(ADHD, ADD).
Om jongens en meisjes uit deze 
doelgroep de kans te geven de ver-
eniging te leren kennen en te ont-
dekken of voetbal een leuke sport 
voor hen is, organiseert Witkam-
pers op zaterdag 11 juni een uniek 
Oranjefestival. Dit evenement 
vindt plaats op het Witkamperster-
rein van 10.00 tot 12.00 uur.

Oranjefestival
Witkampers werkt in de organi-
satie van dit gratis Oranjefestival 
samen met de KNVB, de Neder-

landse voetbalbond. De vereni-
gingen ontvangen hierin allerlei 
hulpmiddelen, waaronder speciale 
Oranje-hesjes en een uitgewerkt 
draaiboek van het Oranjefestival.

De spelers van Oranje en speel-
sters van de OranjeLeeuwinnen 
ondersteunen deze festivals
Aanmelden voor de activiteit kan 
door op www.knvb.nl/alsoranje, 
waar alle Oranjefestivals zijn ver-
meld, bij Witkampers in te schrij-
ven. Vanuit de Witkampers volgt 
dan een bevestiging en daarna meer 
informatie over het Oranjefestival. 
Witkampers laat weten dat kinderen 
ook zonder opgave welkom zijn.

Voor meer informatie of vragen 
via Bert Gotink: speciaalvoetbal@
witkampers.nl of 06-22840750 of 
via www.witkampers.nl .

Speciaal Voetbal Witkampers  
organiseert uniek Oranjefestival

Witkampers doelgericht in derby tegen SC Lochem

Laren- Drukbezocht doelgebied van SC Lochem vorige week donderdagavond in Laren. In bovenstaand 
spelmoment is doelman Guus de Groot Witkampers aanvallers nog de baas. Dat lukt hem niet de gehele 

wedstrijd. De Groot zal vier keer de bal uit het net moeten halen. Dat scheidsrechter Sanders affluit met 4-2 
winst voor Witkampers hoeft niemand over te discussiëren. (foto: Johnny Ligtenberg) 

Lochem- Zondag 15 mei kon er 
eindelijk weer een Brinio uit-
voering gegeven worden. Het 
thema dit jaar was “De Krant 
van toen” mede omdat Brinio 
sinds 1 november 2021 maar 

liefst 135 jaar bestaat. 
Er was voor de jongste kinderen, 
de turnselectie en de jazzdance 
demo groepen een mooie en leuke 
middagvoorstelling. In de avond 
voor de oudere kinderen, turnse-

lectie en jazzdance demo groepen. 
Het was een daverend succes! 
Mede door het enthousiasme van 
de leden en door de goede voorbe-
reiding van de leiding en de vrij-
willigers.

Geslaagde uitvoering Brinio Lochem

Avanti organiseert WK Buurtvolleybaltoernooi

Lochem- Volleybalvereniging 
Avanti organiseert het WK 
buurttoernooi op 16 en 23 juni 
van 19.30 tot 21.30 uur op vier 
veldjes in Lochem: Molengron-
den, Lange/Korte Voren, Ber-
keloord/Stiggoor en Zuiderenk. 
De finale is op 18 september te-
gen Laren en Barchem. Dit ge-
zamenlijke toernooi organiseert 
Avanti in het kader van het WK 
dames volleybal dat in september 
en oktober in Gelderland wordt 
georganiseerd. De gemeente Lo-

chem ontvangt het Argentijnse 
damesteam. In dat kader organi-
seert Avanti een aantal activiteiten 
waaraan iedere inwoner van Lo-
chem mee kan doen. 
Aanmelden voor het toernooi kan 
met een team van vier personen 
door een mailtje te sturen naar:  
secretaris@avanti-volleybal.nl met 
de naam van je team en uit welke 
buurt (zie kaartje voor afbakening 
van de wijken). Iedereen vanaf 15 
jaar is welkom om mee te doen, 
ook zonder volleybalervaring.

Vorden- De privétuinen achter 
kasteel De Wildenborch zijn 
tijdens het pinksterweekend op 
zondag 5 en maandag 6 juni ge-
opend voor tuinliefhebbers en 
wandelaars. Ook de Theeschen-
kerij in het Koetshuis en het bij-
behorende terras is geopend. 
Voor jonge kinderen is er een leu-
ke Kabouterroute en ook aan mu-
ziekliefhebbers is gedacht, want 
pianist Albert Baarsma speelt ‘s 
middags op eerste pinksterdag 
en op tweede pinksterdag in de 
middag het Jeugdstrijkensemble 
Arcato. Naast imposante tuinbeel-
den, zoals het 17e eeuwse beeld 
van Daphne en Apollo komen 
de bezoekers tijdens de wande-
ling monumentale bomen tegen 
waaronder een twee eeuwen oude  
‘Libanonceder’. 

De tuinen zijn geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. De entree bedraagt 
7,50 euro (kinderen tot 12 jaar 
gratis). De inkomsten komen 
volledige ten goede aan het tuin-
onderhoud. Parkeren is gratis en 
gebeurt op aanwijzing van de par-
keerregelaars. Honden zijn niet 
toegestaan, ook niet aangelijnd. 
Een uitzondering op deze regel 
geldt voor blindengeleidehonden.  

Pinksterpracht op de Wildenborch

Rododendron  
Boerenlandtocht
Bathmen- Zaterdag 28 en zon-
dag 29 mei wordt de Rododen-
dron Boerenlandwandeltocht 
gehouden. 
De start van deze voorjaarstocht is 
bij Cultuurhuus Braakhekke met 
de afstanden 5, 10, 15, 25 en 40 
km. Meer informatie: www.Bath-
men.nl en op www.wandel.nl.
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Boetiekmenu á € 29,- 
Speciaal voor gezelschappen hebben wij een heerlijk 3 gangen keuze menu!

Doperwten soep n citroenmelisse n gefruite sjalot n zoete aardappel(V)
of

Gerookte paprika soep n mozzarella n basilicum n knoflookcrème (V)
of

Hartige tompouce n geitenkaas n gele biet n rode biet n aceto balsamico (V)
of

Dordogne du chef n duxelle van champignon n krokante champignon n knoflook hangop (V)
of

Garnalen cocktail n schuim van cocktailsaus n (€5,- supplement) 
of

Rundercarpaccio n notenmelange n pesto n krokante Parmezaan n kruidensla (€4,- supplement)

***
Pittige curry n verse groenten n basmati rijst (V)

of
Doradefilet n roseval n gepofte mais saus

of
Boeuf Bourguignon n rode wijn saus n groenten n runderstoof

of
Varkensribeye n daslook jus n seizoensgroente  

of
Kabeljauwfilet n tomatenrisotto n basilicumsaus  (€5,- supplement)

of
Black Angus biefstuk n gegrilde paksoi n bimi n gerookte knoflook jus (€4,- supplement)

***
Crème brûlée n maracuja n banaanroomijs

of
Bavroise aardbei n gemarineerde aardbei n aardbei roomijs 

of
Dame Blanche n drie bollen vanille ijs n chocolade saus

of
Tiramisu n sinaasappel n yoghurtroomijs (€ 4,- supplement)

of
Kaasplateau n binnenlands n buitenlands n bijpassende garnituur (€ 5,- supplement)

Wij serveren onze hoofgerechten standaard met een aardappel en groente garnituur op het bord, ook 
serveren wij er altijd een koud garnituur bij. U kunt indien gewenst extra garnituren bijbestellen:

Portie friet & mayonaise € 3,- | Gebakken aardappelen € 3,- | TIP! Portie AA asperges € 9,-
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Jong geleerd...
Voorwoord
Jong geleerd... is een bijlage aan de 
‘gewone’ In de Kijker. Deze zal drie 
keer per jaar verschijnen, in sep-
tember, januari en mei. De bijlage is 
vooral bedoeld voor ouders met kin-
deren in de leeftijd van vier tot zes-
tien jaar. 

U treft hierin artikelen aan over on-
derwijs, opvoeding en gezondheid, 
allen aangeleverd door de adverte-
rende ondernemers.

In de Kijker

Doe een gooi naar je gevoel!
Kinderen ontwikkelen zich en leren de wereld kennen spelenderwijs, bewegend, 
tastend en voelend. Met hun lichaam nemen ze waar wat ze voelen: Als ze boos 
zijn bewegen ze anders dan als ze blij zijn, als ze zichzelf klein maken voelen ze 
zich anders dan als ze stevig op hun voeten staan en ga zo maar door. De sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen verloopt soepeler als ze hier bewust van 
zijn, op hun eigen manier. Als (groot-)ouder of verzorger kun je kinderen hierbij 
een handje helpen met je aandacht, aanraking, het stellen van vragen én zelf het 
benoemen van je eigen gevoel. En natuurlijk ook spelenderwijs, bijvoorbeeld met 
het spel hieronder. 
Dit spel kun je spelen met kinderen, met het gezin of in de klas. Kinderen kunnen 
dit ook met elkaar spelen. Je kunt het overal spelen, want alles wat je nodig hebt 
is 2 dobbelstenen en de vragenlijst. Het spel gaat als volgt: 
Om de beurt gooit iedereen de 2 dobbelstenen. De dobbelstenen bepalen welke 
vraag nu aan de beurt is (als je bijvoorbeeld 5 en 6 gooit, wordt vraag 56 beant-
woord enz.). Degene die de dobbelstenen gooide geeft antwoord op de vraag:
11. Waar word je blij van?
12. Wat maakt je verdrietig?
13. Wat maakt je boos?
14. Wat maakt je bang?
15. Wat voel je in je lichaam als je blij bent?
16. Wat voel je in je lichaam als je boos bent?
21. Wat voel je in je lichaam als je bang bent?
22. Wat voel je in je lichaam als je verdrietig bent?
23. Als je verdrietig bent, wat helpt je weer blij te worden?
24. Als je bang bent, wat helpt je weer blij te worden?
25. Als je boos bent, wat helpt je weer blij te worden?
26. Wat vind je fi jn om aan te raken?
31. Wat vind je NIET fi jn om aan te raken?
32. Hoe voelt het als iemand jou aanraakt?
33. Hoe beweeg je als je blij bent?
34. Hoe beweeg je als je boos bent?
35. Hoe beweeg je als je verdrietig bent?
36. Hoe beweeg je als je bang bent?
41. Wat ben je het vaakst: Blij, bang, verdrietig of boos?
42. Wat ben je nu: Blij, bang, verdrietig of boos?
43. Voel je nu meer jezelf of juist de omgeving?
44. Hoe voelt je buik nu?
45. Hoe voelen je benen nu?
46. Hoe voelen je kleren nu?
51. Kun je een voorbeeld geven van iets dat droog aanvoelt?
52. Kun je een voorbeeld geven van iets dat nat aanvoelt?
53. Kun je een voorbeeld geven van iets dat koud aanvoelt?
54. Kun je een voorbeeld geven van iets dat warm aanvoelt?
55. Kun je een voorbeeld geven van iets dat ruw aanvoelt?

56. Kun je een voorbeeld geven van iets dat glad aanvoelt?
61. Hoe voel je je als je stapvoets loopt?
62. Hoe voel je je als je huppelt?
63. Hoe voel je je als je stil staat?
64. Mag je boos zijn van jezelf? En angstig of verdrietig?
65. Op wie ben je vaker boos: Jezelf of op anderen?
66. Hoe voelt je lichaam als je heel klein beetje boos bent? 

Geef antwoord op de vragen niet alleen vanuit je hoofd, maar probeer ook din-
gen uit, als dit van toepassing is. Het is de bedoeling een zo concreet mogelijk 
antwoord te geven op de vragen. De antwoorden ‘Goed’/’Niet goed’, ‘Fijn’/‘Niet 
fi jn’ enz. zijn dus niet goed genoeg. Concrete antwoorden zijn per defi nitie goed, 
omdat je zelf de enige bent die kan nagaan en vertellen wat je voelt.
Voel je vrij om een eigen variant op dit spel te maken. Pas de vragen aan aan de 
leeftijd en leefwereld van je kind. Je kunt bepalen dat de vragen steeds juist aan 
iemand anders gesteld worden. En je kunt ook ter plekke eigen vragen verzinnen. 
Voordat je het weet leer je er ook zelf wat van. Veel spel- en voelplezier!
Tot slot: Dit spel is geïnspireerd op haptonomie. Haptonomie gaat ervan uit dat je 
lichaam en emoties nauw met elkaar verbonden zijn. Je lichaam kan je toegang 
bieden tot je emoties én je helpen groeien. Juist bij kinderen werkt dit uitstekend, 
omdat het bij hun leefwereld past. Als een kind voor wat voor reden dan ook niet 
zo blij is zoals een kind kan zijn, dan kan kinderhaptotherapie (Haptonomische be-
geleiding voor kind en ouders) een handje helpen. Meer weten? Of heb je vragen 
of opmerkingen n.a.v. dit artikel? Neem contact met mij op. Wees welkom!
Noam Shalgi, (Kinder-)haptotherapeut bij ‘Ontdek je gevoel, praktijk voor hapto-
nomie’, info@ontdekjegevoel.nl, 06-57950582, www.ontdekjegevoel.nl 

Foto: Afbeelding van Wilfried Pohnke via Pixabay

De kinderfysiotherapeut is de specialist op het gebied van 
bewegen en motorische ontwikkeling. Er is veel variatie in 
de motorische ontwikkeling van kinderen. Of de ontwikkeling 
afwijkend is, is niet zo simpel te beantwoorden.

Om te bepalen of er sprake is van een afwijkende motori-
sche ontwikkeling heeft de kinderfysiotherapeut de beschik-
king over verschillende motorische tests. 
Hiermee kan het kind vergeleken worden 
met leeftijdsgenoten. Daarnaast beoor-
deelt de kinderfysiotherapeut de kwali-
teit van de bewegingen. Hierdoor is de 
kinderfysiotherapeut in staat om per kind 
te bekijken of de vaardigheden die hij of 
zij laat zien binnen de norm passen of 
afwijkend zijn. 

De kinderfysiotherapeut maakt na het 
onderzoek de afweging of een kind be-
handeld moet worden, verder onder-
zocht moet worden (door collega (para)
medici), of dat ouders en het kind vol-
doende hebben aan tips.

Wanneer er behandeld wordt ziet dit er 
voor elk kind anders uit. Er wordt speci-
fi ek gekeken naar de aspecten waar het 
kind moeite mee heeft en naar de oor-
zaken hiervoor. Spelenderwijs wordt de 

vaardigheid aangeleerd. De kinderfysiotherapeut is in staat 
om te zoeken naar wat het kind nog nét wel kan, om vanuit 
daar de taak die het kind uitvoert in kleine stapjes moeilijk te 
maken. Succeservaringen opdoen helpen het kind op een 
positieve manier verder in zijn ontwikkeling.

Team An&co kinderfysiotherapie 

Motorische ontwikkelingsachterstand?

Wilt u ook in het 
Kinder- en Jeugdkatern

van Weekblad In de Kijker staan?

Neem contact op met 0573-250083
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Wat als je kind de tafels niet kent
Laatst kreeg ik de vraag of ik Michiel, 
een dyslectische jongen uit groep 8, kon 
helpen met het automatiseren van de ta-
fels. Ze hadden al van alles geprobeerd, 
maar niets werkte. De tafels van 1, 5 en 
10 kende hij. De rest niet. Michiel was een 
jongen die snel afgeleid was. Hij nam van 
alles in zich op waardoor zijn hoofd snel 
vol zat. 
Bij hem heb ik de MatriXmethode inge-
zet. De MatriXmethode is een methodiek 
die ik inzet bij volle hoofden, informatie-
verwerkingsproblemen en emotionele 
problemen. Eerst heeft Michiel met mijn 
hulp zijn eigen hoofd opgeruimd. Met zijn 
levendige fantasie creëerde hij prachtige 
voorwerpen in en buiten zijn hoofd. Zo had 
hij een wolkenkrabber met een privé vlieg-
veld voor zijn familie gemaakt. Ook voor 
de tafels had hij iets bedacht; een lokaal in 
een schoolgebouw met kastjes erin. Er waren 10 kastjes en in die kastjes zaten 
laatjes. De tafels van 1,5 en 10 had hij gelijk maar in de kastjes gezet. 
Daarna gingen we aan de slag met bewegend leren. Springend van links naar 
rechts moest Michiel de tafels uitspreken. Dit deden we per tafel waarna hij de 
betreffende tafel vervolgens in het door hem gecreëerde kastje in zijn hoofd 
ging zetten. Dit bleek heel goed te werken voor hem! Doordat hij zelf plekken 
gecreëerd had in zijn hoofd, wist hij waar hij de informatie op moest slaan. Het 
werkte zo goed dat ze op school verbaasd waren over zijn kennis van de tafels.

Voor mij was het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van Michiel. 
Hij had gevoel voor humor dus met een grapje tussendoor werd hij gemotiveer-
der. De kunst voor mij was om hem in de focus te krijgen. Door aan te sluiten 
op hem, lukte dat. Dit zijn zaken die ik zowel bij NLP als in de MatriXmethode 
heb geleerd en ik dagelijks toepas. 
Volgend schooljaar gaat Michiel met zelfvertrouwen naar de middelbare school. 
Ik ben blij voor hem dat hij nu de tafels beheerst. Hij zal moeten blijven oefenen 
met de tafels, maar hij heeft echt grote stappen gemaakt. Hij mag trots zijn op 
zichzelf!
Loopt jouw kind ook vast met het automatiseren van de tafels? Weet dan dat 
er meer mogelijk is. 
Neem vrijblijvend contact met me op via info@heilersigstudiecoaching.nl. 
Eerst meer weten? Kijk dan eens op mijn site www.heilersigstudiecoaching.nl. 

Berlinda Heilersig
Heilersig Studiecoaching

In de afgelopen jaren verschenen er steeds meer koppen in de krant die verwezen 
naar onze houding. “Nederlanders Europees kampioen zitten.” (TNO 2015) “I-pad 
nek” (artikel 2016), of “game bochel” (Stentor 2018).

We zijn in gesprek met de chiropractoren van Chiropractie Lochem.
Vooral over onze zithouding en zitgedrag is veel geschreven en ook wij hebben 
daar al aandacht aan besteed (artikelen 2015 en 2020). Juist in de afgelopen ja-
ren is door corona de zitsituatie verslechterd, o.a. door de thuiswerkplek. 

In de afgelopen weken hebben we meer mensen gezien met klachten in hun bo-
venrug en nek, zegt Heleen Hammink. Dit vooral ter voorbereiding op de recente 
examens. Door meer uren in de (verkeerde) zithouding door te brengen, is de 
belasting op de nek/schouderpartij enorm verhoogd. Hier geldt echt: “jong (goed 
aan)geleerd; ouder goed gedaan!” 

Helaas zien we deze krommere houding ook steeds meer terug bij kinderen terwijl 
ze staan. In de afgelopen decennia, zagen we een afname van mensen die op ou-
dere leeftijd krommer liepen, nu maak ik me wel zorgen over de huidige generatie 
kinderen voor de toekomst, zegt Martijn van Poecke.
Een verkeerde houding en lichamelijke klachten gaan hand in hand. Er ontstaat 
na een tijdje en vicieuze cirkel, waarbij de “verkeerde” houding tot pijnklachten 
of stijfheid leidt, waardoor mensen zich er steeds meer naar gaan houden om te 
compenseren. 

Er zijn 4 belangrijke pijlers waarop het herstel ingezet kan/moet worden. 
Naast het regelmatig afwisselen van houding, zodat een houding niet te lang aan-
gehouden wordt, zijn dit: behandelen (door een chiropractor bijvoorbeeld), trainen 
en alert zijn op een goede actieve houding.
Onderzoek en wellicht behandelen van de hele wervelkolom is hierbij vaak nodig, 
omdat de wervelkolom als een unit functioneert. Hierbij zien we regelmatig dat de 
klachten niet ervaren worden op de plek waar de grootste blokkades zich bevin-
den. 

Trainen; dit is zowel zelf te doen om de bewegelijkheid te behouden middels rek- 
en strekoefeningen, maar ook met spierversterkende oefeningen. Denk hierbij 
vooral aan de rompstabiliteit.

Eigen houding: wees alert op een goede houding. Dit geldt zowel tijdens het staan 
(zie ons artikel over scoliose, 2015), het zitten, maar ook tijdens de nachtrust met 
liggen. (1: te zacht, 2: te hard, 3: correct)
Onderstaande illustratie geeft aan waarop u kunt letten bij het liggen. 

Mocht u vragen hebben of merken dat u klachten heeft/houdt, neem dan contact 
op voor een (screenings)afspraak. 

Team chiropractie Lochem
Martijn van Poecke en Heleen Hammink

Muziekmaken is leuk,  
leerzaam en gezond!
Dat muziek maken veel doet met je brein en je gemoedstoestand weten we al 
lang. Het is niet alleen goed voor je brein en je ontwikkeling, maar geeft ook veel 
plezier. Voor veel mensen werkt muziek maken ook helend, het werkt ook goed 
als medicijn.

Op scholen wordt steeds meer aandacht besteed aan muziek maken. Er lopen 
veel projecten in samenwerking met de muziekverenigingen. Bij school de Branink 
in Laren is muziekvereniging Apollo al jaren actief in de schoolklassen.
Binnenkort start de jubilerende accordeonvereniging LAV (75 jaar !!) met work-
shops accordeonspelen in de klas. Als je accordeon speelt, dan heb je in je eentje 
eigenlijk wel 3 instrumenten voor je buik. Denk aan de bas (tuba of basgitaar), 
begeleiding akkoorden (gitaar) en een melodie-instrument (klarinet, fluit, viool). 
Het mooie is dat je in je eentje een heel orkest bent en bovendien ook nog kunt 
meezingen of praten. En... je kan ze overal mee naar toe nemen en je bent niet 
afhankelijk van elektriciteit. Accordeon wordt overal in de wereld gespeeld en ie-
der land heeft zijn eigen speciale muziek.

Bij de Larense accordeonvereniging worden ook heel verschillende muziekstuk-
ken gespeeld. Van Bach tot Beatles en Queen, songs uit films en musicals, volks-
muziek uit Argentinië, Schotland, Frankrijk en nog veel meer. Accordeon is overal 
voor inzetbaar.
Docent en dirigent Dinie Zweverink van de LAV gaat de beide groepen 5 van 
school de Branink kennis laten maken met de accordeon. Na een eerste uitleg 
hoe de accordeon werkt mogen ze al snel zelf aan de slag. Omdat een accordeon 
meteen een zuivere toon geeft, als je de goede toets indrukt, klinkt het al snel als 
een echt orkest.
Tijdens 3 workshops wordt er minstens één liedje ingestudeerd. Het is de bedoe-
ling dat er een meerstemmig orkest van zich laat horen. Na de 3e workshop wordt 
er een presentatieconcertje gegeven door de beide groepen.
Na de zomervakantie worden er ook workshops gegeven bij de Prins Willem 
Alexander school. Het zou helemaal leuk zijn dat zoveel mogelijk kinderen tijdens 

het jubileumconcert van de LAV 
met het grote accordeonorkest 
mee mogen spelen.

Hoor jij of jouw kind niet bij deze 
groep en zou je het ook wel eens 
willen uitproberen? Laat het we-
ten aan Dinie en wellicht valt er 
iets te regelen. 

Voor meer info: Dinie Zweverink 
tel./app 0573-251704 of mail:  
dinie@zweverinkmuziek.nl

Terug naar school! Houding!



In de Kijker - Kinder- en Jeugdkatern - 8e schooljaar, 3e uitgave 

Kleinschalig, huiselijk, 
professioneel, warm, 
sfeervol en flexibel

Blije kinderen = blije ouders

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

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

Ben of ken jij die 
leuke kinderfysio 

die ons team komt 
versterken?

Neem dan contact 
met ons op.

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

De oplossing voor 
faalangst, trauma’s en 
concentratieproblemen

Leer voelen 
wat je voelt!

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

Wil je een instrument 
leren bespelen? 

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

muziekdocent, lesmethode of (huur) instrument.

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

Wilt u ook in het 
Kinder- en Jeugdkatern

van Weekblad 
In de Kijker staan?

Neem contact op met 
0573-250083







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





 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

            
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

           

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

            
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

           

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

           
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
           

Aalsvoort 31
7241 MA Lochem

T 0573 - 252837
F 0573 - 251237

E info@autotechniekhanssloot.nl
I www.autotechniekhanssloot.nl

Gespecialiseerd in 
Volkswagen, Audi, Seat 

en Skoda.

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

Autobedrijf 
Henk Goorman BV

Hoeflingweg 1, 7241 CJ Lochem 
0573-257923

Autobedrijf 
Frits Keizer
Bergweg 27

7242 EP Lochem
0573-252291

Solarama is gespecialiseerd in advies 
en installatie van zonnestroom syste-
men voor zowel zakelijke als particulie-
re  opdrachtgevers. 
Wij leveren voor betaalbare prijzen zon-
nestroom systemen met deskundig advies. 
Solarama begeleidt u tijdens het pro-
ces van advies op maat tot aan de daad-
werkelijke levering van zonnestroom.

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

Wilt u ook in 
In de Kijker staan?

Neem contact 
op met 

0573-250083
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Allround Muziekwinkel... volg ons op facebook en kijk 
voor speciale aanbiedingen op www.zweverinkmuziek.nl.

Grote sortering gitaren - Stapels bladmuziek
Gespecialiseerd in Accordeon en Harmonica

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

Voorjaarsschoonmaak
Bij mooi weer gaat er wat naar buiten in de tent.

Alles in de tent -/- 10 %
Kom regelmatig even snuffelen en laat je verrassen 

door ons aanbod en de scherpe prijzen.




