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De eerstvolgende editie van onze krant  
verschijnt in week 35 (31 augustus 2022).  
De editie van juli komt te vervalllen. 
Houdt u hier rekening mee met het inleveren 
van de kopij?

Door: Johnny Ligtenberg

Laren- Nou, het plezier straal-
de er af wanneer vorige week 
woensdag aan het eind van de 
middag, om precies te zijn 18.00 
uur, de deelnemers van een ou-
derenreisje na een dagje uit bij 
Witkamp de bus verlaten. Deze 
busverlaters zijn de 45 deelne-
mers na een uitstapje georgani-
seerd door Laren & Oranje en 
Reisclub Oolde. 
Tegelijk met de terugkomst van 
de reizigers dendert een lange 
stoet tractoren toeterend door het 
dorp. Het zijn boeren die terugke-
ren van de grote demonstratie in 
Stroe. De boeren worden door het 
reisgezelschap uitbundig toege-
zwaaid. Diezelfde uitbundigheid 
zat er eigenlijk gelijk al in, zegt 
Marjan Zomer, één van de reis-
leiders die dag. “Gelijk bij vertrek 

deze morgen zat de stemming er al 
goed in. We hebben een prachtige 
dag gehad”. Een korte rondvraag 
langs de deelnemers die inmiddels 
een plekje in de schaduw van de 
kastanjes hebben gevonden voor 
een afscheidsborrel, laat horen dat 
Marjan niets teveel heeft gezegd. 
Gerrie: “Hartstikke gezellig, een 
heel mooie dag en zo prima ver-
zorgd”. Zo wordt de organisatie 
van alle kanten lof toegezwaaid. 
Vooral het bezoek aan Boerin 
Agnes, bekend van Boer zoekt 
vrouw, in Gasselternijveen heeft 
veel indruk gemaakt. Door boerin 
Agnes is het programma wel even 
omgegooid, want de bedoeling 
was dat ze ’s middags haar pre-
sentatie zou geven, maar een de-
monstratie in Stroe zonder boerin 
Agnes kan natuurlijk onmogelijk 
doorgaan, vandaar dat ze haar be-
zoek ’s ochtends al ontvangt. 

Buschauffeur Teun Klein Nagel-
voort heeft overigens geen ver-
traging opgelopen door tractoren 
van demonstrerende boeren. Het 
is die dag met de tractoren net als 
helaas met de regenbuien in La-
ren afgelopen weken, ze trekken 
er net langs. 
Dat het niet meer zo jonge reis-
gezelschap, ondanks de warme 
dag, bij terugkomst er nog zo fit 
uitziet komt deels natuurlijk door 
de airco in de bus, maar vooral 
door de opkikker van het samen 
eindelijk weer eens op pad kun-
nen. Na de dodenherdenking en 
een heel plezierige Koningsdag 
heeft Laren & Oranje de zaken 
weer als vanouds op de rit. In de 
planning zit nog een toneelavond 
met OCH in januari. Dat duurt 
nog even, maar laten we er van 
uit gaan dat het ditmaal zonder 
obstakels door gaat.

Geweldig gezellig uitstapje  
Laren & Oranje en reisclub Oolde

Een vrolijk reisgezelschap op bezoek bij Boerin Agnes. (Eigen foto)

Lochem- “Ho, noe mot ik in-
griepen”, zegt regisseur Ben-
nie Fokkink maandagavond 
tijdens de generale repetitie, 
wanneer een busje vol vro-
lijke zigeuners, wel een paar 
bladzijden te vroeg, het speel-
veld op rijdt. Hij snelt naar 
de plaats delict om de zaakjes 
even recht te zetten. Een poosje 
later: “En noe bunt ze te late”. 
Gelukkig is het de generale repe-
titie en mag er nog van alles de 
mist in gaan. Als regisseur kun je 
op een laatste repetitie, wanneer 
alle onderdelen eindelijk een ge-
heel moeten zijn, nog enorm veel 
recht zetten. Dat gebeurt dan ook, 
want zaterdagavond was de bus 
precies op tijd van aankomst en 
vertrek. Toen Ton Ulenbelt, nu al 
bijna 20 jaar geleden “Veel liefs 
van Zwaantje schreef”, nu door 
de spelersgroep De Zandkuil ge-

bracht onder de titel “Het geheim 
van Anna”, heeft hij een stuk 
neergezet met afwisselend vrolij-
ke kolderieke momenten en heel 
gevoelig tranentrekkend spel. 
Dit komt tijdens de uitvoeringen 
ook heel sterk uit de verf door de 
prima rolbezetting met vooral de 
zeer goede vertolking van Anna 
door Nicole Arendsen. Het pu-
bliek weet dit uiteraard zeer te 
waarderen. De avond wordt ver-
luchtigd met dans van Brinio, een 
15 koppig koor en vooral aan het 
slot een stemmingmakend orkest. 
Werd “Veel liefs van Zwaantje” 
in 2004 geteisterd door slechte 
weersomstandigheden, nu ein-
digt “Het geheim van Anna” op 
zaterdag onder bijna tropische 
omstandigheden. Een heerlijk 
zomeravondje, genieten dus en 
eigenlijk hadden alle bankjes vol 
moeten zitten.

“Het geheim van Anna” boeiend spel
Veel gevoelige en vrolijke momenten

Een komisch en een dramatisch moment gevangen in een enkel 
shot. (foto: Johnny Ligtenberg)

Fietstocht “De Boer 
Op” naar Bronckhorst
Lochem/Vorden- Dinsdag 19 
juli organiseert de PR-commis-
sie, bestaande uit leden van de 
LTO en Vrouwen van Nu uit 
de gemeente Lochem, de fiets-
tocht “De Boer Op” met nu 
een uitstapje naar de gemeente 
Bronckhorst.
Op het programma staan een be-
zoek aan een bloemenbedrijf, een 

groentebedrijf, een bedrijf met 
vleesvee en een tweetal bijzonde-
re melkveebedrijven. Starten kan 
tussen 10.00 en 11.30 uur bij: De 
Wildenborcherhof, Wildenborch-
seweg 19 in Vorden. Deelname is 
5 euro per persoon en kinderen tot 
en met 12 jaar mogen gratis mee. 
Onderweg is er een pauzepunt met 
pannenkoeken. De tocht is onge-
veer 40 km. Bij de start is eventu-
eel ook een autoroute te krijgen. 
Voor inlichtingen: 06-10933062.
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Agenda

Donderdag 30 juni t/m zondag 
3 juli
Barchem
•	 4Daagse 2022, afstanden 15, 

20, 30, 40 of 50 km, digitaal 
inschrijven via https:// 
barchemse4daagse.nl

Laren
•	 Zwemvierdaagse Leussink-

bad   t/m 1 juli, www. 
leussinkbad.nl 

Donderdag 30 juni t/m zater-
dag 2 juli
Klein Dochteren
•	 Klein Dochterens Feest, volg 

Facebook voor de laatste 
updates, Zutphenseweg 99

Zaterdag 2 juli
Lochem
•	 Blues rond de Kerk, Bier-

straat, 20.00 uur 

Zondag 3 juli
Lochem
•	 Sterrenwacht Phoenix, Zon-

nekijkdag, info: www.sterren 
wachtphoenix.nl, Ampsense-
weg 10, 13.00 uur 

Maandag 4 juli
Lochem
Bridgewedstrijd door Jump’85, 
Het Stadshuus, met vrije inloop, 
13.30 uur, aanmelden vanaf: 
13.15 uur 

Woensdag 6 juli
Eefde
•	 Zomeravondconcert, Triverse-

plein/Zutphenseweg, 19.30 u 
Lochem
•	 VVV	coulissen	tour	–	fiet-

sen met een gids, reserveren 
VVV, Markt 2, 14.00 uur 

Zondag 10 juli
Barchem
•	 Muziek aan de Berkel. Eleo-

nora	Pameijer	(fluit)	en	Erika	
Waardenburg	(harp),	Witzand	
4, 15.00 uur 

Laren
•	 Geschiedenis van de hoed, 

Oranjerie, 13.30-15.30 uur 

Lochem
•	 Workshop Valkerij, locatie 

wordt bij reserveren bekend 
gemaakt, info 06-40733847 

Maandag 11 juli
Lochem
•	 Bridgewedstrijd, zie 4/7

Woensdag 13 juli
Lochem
•	 VVV	coulissen	tour	–	fietsen	

met een gids, zie 6/7

Langlopende items
Almen
•	 Jeannes Zomer, t/m oktober, 

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

Gorssel
•	 Norbert Tadeusz, t/m 2 okt., 

Museum More, Hoofdstraat 
28. www.museummore.nl

•	 Earthlings, t/m 30 oktober 
2022. www.museummore.nl

Lochem
•	 Senioren	fietstocht,	elke	don-

derdag, info: 0573-254173, 
13.30 uur, 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, 19.30 uur 

•	 Goede Doelen Markt. Elke 
zaterdag t/m eind september, 
info: 06-27472403, 11.00 uur, 
Elsmansschaddenweg 2A 

•	 Iedere dinsdag: stadswan-
deling door 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

•	 Varen met de Berkelzomp, 
11.00, 13.30 of 15.30 uur, re-
serveren verplicht bij: VVV 

Laren
•	 Chapeau, hoedententoonstel-

ling Huis Verwolde, t/m 30/9

Lochem
VVV Lochem

Markt 2, Lochem
7241 CJ  Lochem

0573-251898
www.vvvlochem.nl

Laren- Vanaf dit voorjaar heeft 
Melkschapenbedrijf De Kooi-
hoek een nieuwe boerderijwin-
kel geopend aan de Verwoldse-
weg 31 tussen Exel en Laren.
Behalve schapenkaas uit eigen 
kaasmakerij is er ook scha-

penfeta, verse schapenkaasjes, 
schapenmelk en schapenyoghurt 
verkrijgbaar. De winkel is iedere 
vrijdag en zaterdag geopend van 
9.00 tot 17.00 uur. 
Meer info op www.dekooihoek.nl 
en op fb en insta @dekooihoek. 

Nieuwe boerderijwinkel in Laren

Exels Feest 2022 in 
andere opzet
Exel- Zaterdag 20 en zondag 
21 augustus wordt het Exels 
Feest gevierd in een andere 
opzet, maar wel met de gezel-
ligheid zoals men dat in Exel 
gewend is.
Het programma staat zoals al-
tijd bomvol activiteiten voor 
jong en oud met onder andere 
muziek,	 fietstocht,	 spelletjes,	
en volgelschieten zonder daar-
bij het eten en drinken te ver-
geten. De activiteiten vinden 
plaats op het speelterrein op ‘t 
Veld, met ook veel vermaak in 
de feesttent.
Meer informatie over deze 
nieuwe editie van het Exels 
Feest is op de Facebookpagina 
te vinden en de BEO leden 
moeten ook de brievenbus en 
mailbox in de gaten houden. 
Hier onder andere al vast het 
programma: Zaterdag 20 au-
gustus:	 11.00	 uur:	 fietstocht;	
plm.	 13.00	uur:	 brunch;	 14.30	
uur: vogelschieten en vogel-
gooien	 (ook	 voor	 de	 jeugd);	
19.30	uur:	tent	open;	20.00	uur:	
muziek- The bad Ties. Zondag 
21 augustus: 12.00 uur: Dé al-
les kunners van Exel (voor 
jong	 en	 oud);	 14.30	 uur:	Mu-
ziek- Kiek doar is. 
Bij een aantal activiteiten 
wordt inschrijfgeld gevraagd.

Zwem4daagse  
Leussinkbad
Laren- Van 27 juni tot en met 
1 juli organiseert het Leus-
sinkbad een Zwem4daagse van 
17.00 tot 20.00 uur. Tot en met 
aanstaande vrijdagavond dus 
nog een gezellige feeststemming 
op het bad.
Elke dag zijn er activiteiten, zoals 
vanavond een broodje hamburger. 
Voor kinderen zonder zwemdi-
ploma is er de spetter4daagse, met 
elke dag leuke spelletjes in het on-
diepe bad.

Gorssel- De Historische Vereni-
ging De Elf Marken organiseert 
tot eind augustus een expositie 
van schilderijen van Hendrik 
Blankenberg in het Tramstation. 
Hendrik	Blankenberg	(1930-2016)	
is geboren in Harfsen en was boer 
op boerderij de Braakhekke. Hen-
drik is vanaf ongeveer 1974 als 
hobby gaan schilderen. Hij schil-
derde vooral landschappen. Van 
zijn schilderijen hebben zijn doch-
ters ansichtkaarten laten maken. 
Deze zijn verkrijgbaar bij Land-
winkel de Winde in Harfsen. De 
opbrengst hiervan gaat naar KWF 
en de Parkinson stichting. Hendrik 
genas van kanker, maar overleed in 
september 2016 aan Parkinson.
De expositie is aanstaande don-

derdag nog van 10.00 tot 12.00 
uur binnen te bezoeken. Vervol-
gens is vanwege de zomervakan-
tie het Tramstation gesloten vanaf 
1 juli tot eind augustus, maar 
dankzij de glazen omhulling van 
het Tramstation is de expositie 
toch nog goed te bekijken. 

Schilderijen expositie Hendrik Blankenberg

Zomeravondconcert 
met Il Canto di Rame in 
Gudulakerk 

Lochem- Op vrijdagavond 1 juli 
om 20.00 uur verzorgt het ensem-
ble Il Canto di Rame het tweede 
zomeravondconcert van Gudula 
Cultureel in het seizoen 2022.

Alle concerten van Gudula Cul-
tureel vinden plaats in de St. 
Gudulakerk en nog steeds heeft 
deze stichting de charmante ei-
genschap om voor haar activi-
teiten een vrije gift te vragen bij 
de uitgang, waardoor de concer-
ten voor iedereen laagdrempe-
lig zijn. Voor informatie: www. 
gudula.nu

Lochem- Het Stadshuus en Fit 
Art organiseren na voorgaand 
succes van 2 tot en met 28 juli 
opnieuw een MakersExpo in 
het Stadshuus. Lochemse ma-
kers krijgen de gelegenheid 
om werk te tonen dat nog nooit 
aan het grote publiek is gepre-
senteerd. 

De opening is op zaterdag 2 juli 
van 15.00 tot 17.00 uur. De expo-
santen zijn aanwezig om over hun 
werk te vertellen. Er zijn drankjes 
en hapjes en er is live muziek. 
De expositie is open op dinsdag, 
vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 
17.00 uur en op woensdag van 
9.30 tot 17.00 uur.

Lochemse MakersExpo in Stadshuus

Lochem-Vrijdagmorgen 8 juli is 
er weer een Alzheimer Trefpunt 
Lochem in het Stadshuus. 
In deze tijd van het jaar wordt 
vaak over vakantieplannen ge-
sproken. Maar kunnen mensen op 
vakantie als de partner dementie 
heeft en je dan plannen maakt, 

waar houd je dan rekening mee? 
Henk te Winkel komt in het Alz-
heimer Trefpunt vertellen hoe hij 
en zijn vrouw op vakantie gingen 
naar Canada. 
De inloop is om 10.00 uur en om 
10.30 uur start het programma. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Thema: “Prettige vakantie” in Alzheimer Trefpunt

Lochem- De Zonnebloem afde-
ling Lochem-Laren organiseert 
donderdag 21 juli een vaar-
tochtje met de Berkelzomp.
De boot vertrekt om 14.00 uur 
vanaf de opstapplaats Het Anker 
aan de Berkel in Lochem richting 
Borculo. Rond 15.30 uur legt de 
Berkelzomp weer aan in Lochem. 
De boot heeft capaciteit voor 20 

personen. Er kunnen geen rol-
stoelen mee. De kosten voor dit 
uitje bedragen 6 euro per per-
soon, het vervoer vanaf huis naar 
de opstapplaats en terug kost 2 
euro per persoon. 
Aanmelden kan tot 11 juli bij 
Stien Meuleman, tel. 0573-
421297 of Maria Rozendal, tel. 
06-49635260.

Zonnebloem vaartocht met de Berkelzomp
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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!

DINSDAG 

 

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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Naar schatting 70% van de vol-
wassenen in Nederland heeft ooit 
nekklachten gehad. Honderddui-
zenden mensen melden zich hier 
jaarlijks mee bij de huisarts. Het 
goede nieuws is: meestal gaat het 
vanzelf over. Het helpt om in be-
weging te blijven en goed voor 
jezelf te zorgen. 

Risicofactoren zijn een zittend 
beroep, vermoeidheid, veel de-
zelfde herhalende bewegingen, 
(werk)stress en een ongeval. 
Pijn of stijfheid in de nek wordt 
meestal veroorzaakt door de be-
wegende delen van de nek, zoals 
spieren en banden. De mate van 
klachten in het dagelijks leven is 
niet altijd af te lezen aan de uit-
slag van de röntgenfoto. 
De nek is een soort verticale brug 
tussen hoofd en lijf. Alle signa-
len die van hoofd naar lijf gaan, 
en omgekeerd, gaan er doorheen. 
Ook is er in de nek een horizon-
tale verbinding, met zenuwen, 
bloedvaten en spieren, die rich-
ting schouders, armen en handen 
gaan. Als je het zo bekijkt, is de 

nek een belangrijk kruispunt.

Zittend werk
De nek draagt het hoofd gedu-
rende de hele dag, dat is zo’n 
4-6 kilo. Door de geniale bouw 
en vorm van de wervelkolom is 
dat prima te doen. Maar we zit-
ten veel en dat veroorzaakt een 
grotere statische belasting. Goed 
rechtop zitten helpt. Als het 
hoofd naar voren is gekanteld, 
kan het gewicht wel verdubbe-
len in draaglast. Als het hoofd 
achterover is gekanteld of de 
schouders continu opgetrokken 
worden, kan het beknelling ge-
ven van de weefsels in de nek. 
Met hoofdpijn of uitstraling naar 
de armen, handen of vingers tot 
gevolg. En pijn of krachtsverlies 
in de armen en handen. Vroeger 
werd het RSI genoemd, nu noe-
men we het KANS, klachten van 
arm, nek en schouder. 
Anneke Stuij: “In mijn vorige 
woonplaats heb ik jarenlang bij 
bedrijven gewerkt om met mas-
sage en advies dit soort klachten 
te voorkomen of te verminderen. 
Het zijn meestal dezelfde spieren 
waar de spanning voelbaar is.”

Wat kun je doen? 
Check je werkplek en werk-
houding, op het bedrijf en bij je 
thuis. Doe korte oefeningen tus-
sendoor en drink genoeg water. 
Zoek medische hulp bij uitstra-
lende pijn, krachtsvermindering 
en als er na een aantal weken 
geen verbetering is. Anneke 
Stuij: “Bij een nekklacht werk ik 
meestal met reflexzonemassage 
op de reflexen van de hele keten 

van nek-schouders-armen. Soms 
ook met ontspanningsoefeningen 
om opgeslagen spanningen los te 
laten.”

Reflexzonemassage
Neem voor een reflexzonemas-
sage eens contact op met An-
neke Stuij. Ze helpt volwassenen 
en kinderen met nekklachten, 
maar ook met chronische klach-
ten, zoals stress, vermoeidheid, 
burn-out, angst en spierklachten. 
Haar praktijk is gevestigd op To-
renmolenlaan 84 in Lochem en 
aangesloten bij de FAGT, een er-
kende beroepsvereniging. 
De behandelingen zijn geen ver-
vanging van reguliere medische 
zorg, maar waardevol bij klach-
ten en spanningen. Bij de meeste 
zorgverzekeraars zitten de be-
handelingen in het aanvullende 
pakket. Contact kan per e-mail 
via praktijkannekestuij@gmail.
com of via haar website www.
praktijkannekestuij.nl.

Anneke Stuij: “Nekklachten ma-
ken het dagelijks leven lastiger. 
Denk alleen al aan het draaien 
van de nek in het verkeer.”

De nek, een belangrijk kruispunt in het lichaam

Laren- Zondag 24 juli organi-
seert Toeristenbelang Laren de 
inmiddels traditie geworden 
jaarlijkse pannenkoekenrit. 
De start en de terugkomst van 
deze fiets- en autotocht is ditmaal 
bij Woestenenk aan de Marsman-
steeg 2. Daar zullen op het erf de 
pannenkoeken worden gebakken. 
Het is een fietstocht van ongeveer 
40 km en autotocht van ongeveer 
60 km met verrassende en interes-
sante bekijkstops. Er is ook weer 
een kinderroute van ongeveer 10 
kilometer, waardoor ook nu gezin-
nen met jonge kinderen een leuke 

rit staat te wachten. De kinderen 
kunnen onderweg diverse vragen 
beantwoorden, raadsels oplossen 
en opdrachtjes uit voeren waar-
mee een prijsje te verdienen is. 
Na afloop van de rit is het voor de 
jongsten dan smullen van een zelf 
versierde pannenkoek.
De vertrektijden zijn van 10.00 tot 
13.00 uur. Deelname voor fietsers 
is 3 euro p.p. en voor auto’s 6 euro. 
Basisschoolleerlingen mogen gratis 
deelnemen. Parkeren wordt aange-
geven. www.toeristenbelanglaren.nl

Natuur-Pannenkoekenrit Toeristenbelang Laren

Foto: Henk Dommerholt.

Eefde- Afgelopen woensdag 
hebben zeven jubilerende leden 
van muziekvereniging Concor-
dia Eefde, die samen goed zijn 
voor 340 muzikale jaren, een 
onderscheiding ontvangen voor 
hun lidmaatschap van de Ko-
ninklijke Nederlandse Muziek 
Organisatie (KNMO), uitge-
reikt door voorzitter Theo Klein 
Bleumink. 

Speciale aandacht was er voor Jo-
han Beunk. Hij is al 70 jaar muzi-
kant en lid van de KNMO. Johan 
speelt nog altijd met veel plezier 
in het orkest op de klarinet. Daar-
naast zijn Arianne Klein Bleumink, 
Johnny van Triest en Theo Klein 
Bleumink onderscheiden voor 50 
muzikale jaren. Bert Stegeman, Iet 
Wijgman en Monique Pelgrim zijn 
40 jaar lid van de KNMO.

Concordia Eefde huldigt jubilarissen

V.l.n.r.: Johan Beunk, Bert Stegeman, Iet Wijgman, Johnny van Triest, 
Monique Pelgrim en Theo Klein Bleumink. Arianne Klein Bleumink 

ontbreekt. (foto: Ewald Hendriks)

Door: Dinie Zweverink

Laren- De Larense Accordeon 
Vereniging (LAV) bestaat 75 
jaar. In dit jubileumjaar staan 
meerdere activiteiten op het 
programma waarmee de leden 
de Larense bevolking willen be-
danken voor hun steun door de 
jaren heen.
In dit kader heeft de LAV work-

shops aangeboden aan de scholen 
in Laren. De aftrap daarvan is 
geweest op de Openbare Basis-
school De Branink. De planning 
is om dezelfde workshops aan 
het begin van het nieuwe school-
jaar te geven aan de Prins Willem 
Alexanderschool.
Er zijn drie workshops geweest 
aan de kinderen van groep 5, to-
taal 41 kinderen. Na uitleg over 
hoe een accordeon werkt en wat je 
er allemaal mee kunt mochten ze 
zelf gaan zelf spelen.
Dini Zweverink, dirigente van het 
recreantenorkest, heeft de work-
shops gegeven met hulp van en-
kele leden van de LAV en het is 
haar gelukt om na drie lessen zo 
ver te zijn met de kinderen dat er 
een heus concertje gegeven kon 
worden, waarbij alle kinderen 
meespeelden. Vanwege het mooie 
weer kon dit op het schoolplein. 
Gelukkig waren er veel ouders die 
kwamen luisteren hoe geweldig 
de kinderen dit gedaan hebben.
De kinderen hebben met veel ple-
zier accordeon gespeeld. Vanaf 

20 september gaat er een gele-
genheids jeugdorkest starten. 
Alle kinderen die nog weer ac-
cordeon willen spelen, gaan dan 
oefenen met Dinie om tijdens het 
jubileumconcert op 13 november 
dan samen met de hele vereniging 
als orkest te spelen. Dat is een 
geweldige ervaring om onder-
deel uit te maken van zo’n groot 
orkest. Er wordt dan gerepeteerd 
om de week in het Kulturhus van 
19.00 tot 19.45 uur. Deelname is 
gratis
Kinderen die zich nu al willen 
aanmelden, kunnen zich mel-
den bij Dinie, dinie@zweverink 
muziek.nl of tel. /app 0573-
251704. Ook kinderen uit andere 
groepen mogen meedoen.
Muziek is heel belangrijk voor 
de ontwikkeling van het brein, 
zoals Erik Scherder (Hoogleraar 
Neuropsychologie) ons steeds 
voorhoudt en daarom zijn we blij 
dat beide Larense scholen zo en-
thousiast waren, toen wij met het 
voorstel van workshops kwamen. 
Dank daarvoor!

Workshops door jubilerend LAVVanavond verrassings-
optreden LA POKO 
Laren- Het Larens Popkoor LA 
POKO geeft vanavond woens-
dag 29 juni een optreden bij het 
Talma in Laren en een verras-

singsoptreden in het centrum 
van Laren onder leiding van di-
rigente Ineke Agaart. 
Het optreden bij Talma is vanaf 
18.30 uur en op het plein bij het 
standbeeld van Albert Mol rond 
19.30 uur. 
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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 de braderie op donderdag 4 augustus in het Grand café zijn 
we op zoek naar standhouders. Mensen die leuke spulletjes 
maken of lekkernijen, en deze graag willen verkopen. 
Tijdstip 14.00 – 16.30 uur. 
Info: g.schilderink@szmk.nl

Gevraagd vrijwilligers voor 
de zangochtend.
Wij zijn op zoek naar een 
pianist of een accordeonist.
Bent u muzikaal, speelt u piano 
en heeft u zin om onze 
zangactiviteit te ondersteunen.
Op de dinsdagochtend, om de 
4 weken.

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

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

Wij horen graag van u.

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

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

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

www.schoorsteenveegbedrijfzelhem.nl
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Juli
Vrij. 22  Discozwemmen: B-diploma t/m 17 jaar, 19.00-22.00 uur
Zo. 24  Natuur-Pannenkoekenrit voor fietsers en auto’s, met
 kinderfietsroute, start vanaf Woestenenk, Marsmansteeg 2, 
 10.00 tot 13.00 uur

Augustus  
Do. 18 en vrij. 19  Houtdorp Laren + discozwemmen & feest 

Larense Agenda

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

Dat kan toch bijna niet anders?! 
Het Schapenmeer dankt zijn 
naam aan het feit dat vroeger de 
schapen in het meertje gewas-
sen werden voordat ze werden 
geschoren. Sinds kort lopen een 
twintigtal schapen op het gebied 
van Natuurbegraafplaats Scha-
penmeer in Vorden.
Binnen de 65 hectare, die beheerd 
wordt door de natuurbegraaf-
plaats, is een stuk waar bomen 
gekapt zijn vanwege de letterzet-
ter. Deze kleine bastkever leeft 
onder de schors van sparren en 
eet de bast en het spinthout van 
sparren op. Hierdoor is geen 
transport van water, suikers en 
mineralen in de boom meer mo-
gelijk en sterft de boom. Om ver-
dere verspreiding te voorkomen, 
is een deel van het bos gekapt.
Deze kap geeft ook weer nieuwe 
mogelijkheden. Overal komt 
de heide al tevoorschijn. Deze 
“oude” zaden zitten gewoon 
in de grond en komen na al die 
jaren weer tot leven. De na-
tuurbeheerder, vrijwilligers en 
nu ook de schapen, zorgen er 
ook voor dat jong opschot en 
de Amerikaanse vogelkers in 
toom worden gehouden. Over 
een aantal jaren is een bloeiend 

paars heideveld onderdeel van 
dit natuurgebied waarmee de 
oorspronkelijke flora en fauna 
teruggebracht is en daarmee de 
biodiversiteit is verhoogd.
Op dit moment lopen 20 schapen 
van Schaapskudde de Belhamel 
in het gebied van de natuurbe-
graafplaats. Het zijn schapen 
van het ras “Groot heideschaap”. 
Een groot en sterk ras die het 
gewend is om op verschraalde 
grond zijn kostje bij elkaar te 
grazen. De schapen worden 
steeds verplaatst om zo het hele 
gebied onder handen, of eigen-
lijk poten, te nemen.
Zo werken historie en natuur 
weer samen om het gebied steeds 
mooier en diverser te maken.

Schapen rondom het  
Schapenmeer in Vorden!

Exel- Vorige zomer deed Exel 
mee aan het programma ‘Zo-
mer in Gelderland’ van Omroep 
Gelderland waarmee een mooi 
bedrag werd gewonnen. Met dit 
bedrag wilde de belangenver-
eniging (BEO) wat leuks doen 
voor de inwoners uit Exel en 
daarom is op zondag 26 juni een 
grote burendag gehouden. 

Erg leuk, omdat er in de afgelo-
pen twee jaar weinig momenten 
waren om elkaar te ontmoeten en 
Exel heeft ook veel nieuwe inwo-
ners mogen verwelkomen die op 
deze dag kennis met Exel hebben 
gemaakt. 
Het werd een gezellig samenzijn 
in het Dorpsbos van Exel. Al-
lereerst is een ‘levend bingo’ ge-

speeld met maar liefst 9 teams. 
Aan elk nummer hing een op-
dracht welke het team moest uit-
voeren. Wisselend van een snelle 
oplossing, naar knutselopdracht, 
naar een grote opdracht waarbij 
de deelnemers het dorp in moes-
ten. Ook de kennis over Exel werd 
op de proef gesteld. Als afsluiter 
werd er gebarbecued. 

Geslaagde burendag in Exel

Laren- De aanmeldingen voor 
de zesde editie van houtdorp 
Laren stromen binnen. Jon-
gens en meisjes uit groep 4 tot 
en met 8 kunnen zich nog tot en 
met donderdag 30 juni aanmel-
den om hun eigen hut op het 
Leussinkbad in elkaar zetten. 
Dat kan via www.leussinkbad.
nl/houtdorp.
Houtdorp is in de laatste week 
van de zomervakantie op don-
derdag 18 augustus van 10.00 tot 
15.00 uur en vrijdag 19 augus-
tus van 13.00 tot 18.00 uur met 
aansluitend tot 22.00 uur disco-
zwemmen en feest voor iedereen. 
Vanaf 17.00 uur zijn belangstel-

lenden welkom om de creaties te 
bezichtigen. 
Belangstellende vrijwilligers om te 

helpen tijdens de bouwdagen en het 
eindfeest kunnen zich aanmelden 
via: houtdorplaren@leussinkbad.nl.

Houtdorp Laren op Leussinkbad groeit gestaag

Open Imkerijdag bij 
Zwiepse Molen
Lochem- In het weekend van 
9 en 10 juli zijn er landelijke 
Open Imkerijdagen. De afde-
ling Lochem van de Neder-
landse Bijenhouders Vereniging 
doet hieraan mee op zondag 10 
juli en staat met een kraam bij 
de Zwiepse Molen van 10.00 tot 
16.00 uur. 

Daar is alle informatie te verkrij-
gen over het houden van bijen en 
bijenproducten. Bezoekers zien 
een bijenkast en welke gereed-
schappen een imker gebruikt. Het 
is ook uit te proberen hoe een im-
kerjack staat. Verder is er een de-
monstratie van een honingslinger 
waarmee honing uit de raat wordt 
gehaald. Het is mogelijk produc-
ten te kopen die door bijen zijn 
geproduceerd.

Lochem- Zaterdag 11 juni wa-
ren de koorleden van het Lo-
chemse koor ‘Out of the box’ na 
een lange periode van dan weer 
wel, en dan weer niet repeteren, 
de bühne weer op. 

Het koor bracht  afwisselende 
popnummers  op deze zonover-
goten dag in Hengelo (ov). Het 
festival werd door ruim 60 koren 
bezocht en was mede daardoor 
een groot succes. 

Ootb eindelijk weer ‘live’ op de bühne

Het koor is nog op zoek naar met name mannelijke koorleden, want 
zoals is te zien kraait er tussen de hennen maar een enkele haan. 

Aanmelden en voor meer info: www.outoftheboxlochem.nl

Wereld Alzheimer Dag 
met Ernest Beuving
Lochem- Woensdagmiddag 21 
september organiseren Stich-
ting Welzijn Lochem en Alzhei-
mer Trefpunt Lochem op We-
reld Alzheimer Dag een gezellige 
middag met medewerking van 
cabaretier Ernest Beuving.
Deze middag is speciaal bedoeld 
voor mensen met dementie, man-
telzorgers en andere betrokken 
belangstellenden. De bijeenkomst 
vindt plaats in de Foyer van de 
Schouwburg in Lochem en duurt 
van 13.30 tot 16.00 uur. De toe-
gang is gratis, maar van te voren 
aanmelden is wel noodzakelijk in 
verband met beschikbare plaat-
sen. Aanmelden kan bij: Ma-
rieke Muilerman m.muilerman@ 
welzijnlochem.nl, Miny Kreu-
nen minykreunen@kpnmail.nl en 
Truus Grijzen truus@grijzen.nl 

Marktorgelconcert 
Susanne Paulsen in  
Gudulakerk 

Lochem- Woensdag 6 juli zal 
Susanne Paulsen om 11.30 uur 
het eerste marktorgelconcert 
van dit seizoen van de Stichting 
Gudula Cultureel verzorgen. 
Alle concerten van Gudula Cul-
tureel vinden plaats in de St. Gu-
dulakerk waarbij een vrije gift bij 
de uitgang welkom is. 
www.gudula.nu

Zonnekijkdag bij  
Sterrenwacht Phoenix 

Lochem- Zondag 3 juli wordt 
bij Sterrenwacht Phoenix aan 
de Ampsenseweg om 13.00 uur 
de Landelijke Zonnekijkdag 
gevierd. De eigen Sterrenwacht-
medewerker Henri Bosveld ver-
telt over de zon.
Buiten staan bij helder weer de 
zonnetelescopen opgesteld. De 
zon is de dichtstbijzijnde ster 
vanaf de aarde en boeiend om te 
bekijken. Dat kan veilig met spe-
ciale filters en telescopen. Ster-
renwacht Phoenix medewerkers 
geven tekst en uitleg over wat er 
op dat moment op de zon te zien 
is. Zijn er te veel wolken aan de 
hemel dan wordt in het planeta-
rium de zon binnen gehaald.
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Gewoon Buiten             Buiten Gewoon

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

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

STURRIS BV
LAREN (GLD)

Blauwhand 1
7245 PV Laren

0573-401303

www.sturrislaren.nl

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

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

  

 Irriglad 
mobiele beregeningsautomaat

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.

Zomerse oplossingen voor diverse uitda-
gingen bij Handelsonderneming Greutink
Nog steeds hebben we de voordeur als ingang en de zijdeur 
als uitgang in gebruik. 
Ook dit jaar is er een groot verschil waar de regen valt. Altijd 
handig om dan zelf te kunnen regelen wanneer en hoeveel wa-
ter er op de tuin komt. Hiervoor kunnen we een oplossing met 
u vinden. Er is volop keuze uit verschillende materialen om 
de beregening naar uw wensen te laten werken. Genieten in 
een tuin met mooie bloemen tijdens de lange zomeravonden 
is wel zo prettig. 

De regenhaspel 
voor de tuin is 
ook een optie, vraag gerust om meer informatie. De Irriglad 
mobiele beregeningsautomaat voor uw tuin of gazon. Met dit 
systeem rolt u de sproeier helemaal af en door de waterdruk 
rolt deze automatisch weer op. Er zit 40 mtr. slag op de haspel.
De sectorsproeier staat op wielen en je kan de sector 
(sproei-gebied) instellen. De sproeibreedte 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.

Ego heeft diverse machines op accu 
om het onderhoud van de tuin ge-

makkelijker te maken met de kracht van benzinemachines 
zonder het lawaai en de stank, zodat u met nog meer plezier 
in de tuin kunt werkten. 

Ecostyle heeft een mierenpoeder. Dit 
kan zowel gestrooid worden als ook aan-
gemaakt met water, zodat het ook naar 

de nesten gaat. Dan is het effect natuurlijk langduriger. Het 
mierenpoeder bevat een 100% natuurlijke werkzame stof.
Ook voor het afrasteren van percelen 
hebben we het volledige Gallagher 
programma op voorraad. Kom gerust langs voor advies van 
uw eigen situatie. Uiteraard is een bezoek aan de winkel of 
onze webshop ook altijd mogelijk.
Greutink, Hanzeweg 10 Lochem, 
www.greutink.nl, 0573-254983

Een nieuw terras voor ieder budget bij 
Weulen Kranenbarg
Voor een terrastegel heeft u tegenwoordig de keuze uit heel 
veel soorten, kleuren, structuren en prijsklassen. Bedenk daar-
om bij het maken van een keuze goed wat u belangrijk vindt.
Een kleur is heel bepalend voor de hele sfeer in een tuin. U 
kunt de inrichting van uw tuin, zoals beplanting, schutting 
of tuinmeubelen hierop aanpassen. Wat prijsklassen betreft 
heeft dit vaak ook een beetje te maken met de kwaliteit.
Een betontegel kan meerdere (impregneer) bewerkingen en 
een deklaag hebben met meer kleurecht granulaat. Dat maakt 
de betontegel wat duurder, maar deze blijft daardoor ook lan-
ger mooi op kleur. Wilt u echt een tegel die lang mooi blijft, 
dan is het raadzaam om voor keramiek te kiezen. Dit is een 
stuk duurder dan beton, maar u heeft er ook langer plezier van.
Voor kwaliteiten met daarbij een duidelijk advies kunt u 
terecht bij Weulen Kranenbarg in Vorden. In de showtuin 
zijn alle soorten verwerkt, zodat u deze in het echt kunt 
bekijken. Kijk voor info en openingstijden op: 
www.weulenkranenbarg.nl
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Vaste Prik gaat door 
tijdens zomerperiode
Gorssel- Iedere 4de zaterdag 
van de maand op 23 juli en 27 
augustus wordt zwerfafval op-
geruimd.
Verzamelplaats is op de Hoofd-
straat bij de IJssalon waar om 9.45 
uur koffie is. Vooraf aanmelden is 
handig i.v.m. de materialen, dit 
kan via fransje40@live.nl

BIM met kunstfair in  
de Barchkerk
Barchem- Tijdens de Barchem-
se 4daagse organiseert de BiM 
van 30 juni tot en met 2 juli een 
kunstfair van lokale kunste-
naars in de Barchkerk.
De kerk is open voor bezoekers 
van 12.00 tot 16.00 uur. Toegang is 
gratis, maar een donatie ten behoe-
ve van de BiM in de gereedstaande 
melkbus wordt op prijs gesteld.

Omdat veel bewoners vroeger 
een hond hebben gehad, stond er 
een oproep op facebook waar we 
een vrijwilliger met hond zoch-
ten. Bart zag de oproep en is 
sinds eind vorig jaar vrijwilliger 
op afdeling Nettelhorst samen 
met zijn hond Juna. Elke 2 we-
ken is Bart samen met Juna op 
afdeling Nettelhorst te vinden.

Bart, we beginnen met de stan-
daard vraag. Wil je iets over 
jezelf vertellen?
Ik ben geboren en getogen in 
Lochem. Ik woon samen met 
mijn vriendin en haar 2 dochters 
en  ben werkzaam bij De Witte 
Smid in Warnsveld. Daar ben ik 
verantwoordelijk voor reparaties 
en onderhoud van aanhangwa-
gens en paardentrailers.
Mijn hobby’s zijn motorrijden 
en ik heb jaren leiding gegeven 
bij de scouting. Daar ben ik mee 
gestopt, maar ik zorg nog wel 
voor het onderhoud en beheer 
van het scoutinggebouw. 

Toen je je aanmeldde als vrij-
williger, vertelde je dat je er 
ook wel eens aan gedacht had 
om de zorg in te gaan. 
Dat klopt, maar door het vrijwil-
ligerswerk weet ik dat ik toch 
meer de man van de techniek 
ben. Ik vind het contact met de 
bewoners heel erg leuk, maar ik 
denk dat de zorgtaken mij min-
der trekken. Dus het is zeker om 
mooi om dit op deze manier te 
kunnen ervaren.

Wil je wat over het vrijwilli-
gerswerk vertellen?
Ik kom elke twee weken op af-
deling Nettelhorst. Daar wonen 
bewoners met dementie. Ik ben 
er meestal zo rond een uur of zes 
en tot een uur of kwart over acht. 
Mijn hond Juna gaat mee en als 
ik binnen kom dan herkennen de 
bewoners de hond. Ik schenk kof-
fie met een koekje en deze koek-
jes worden met plezier gedeeld 
met de hond. Na de koffie doe ik 
vaak een spelletje met een aantal 
bewoners en schenken we nog 
een glaasje advocaat. En ja hoor, 

deze glaasjes mag mijn hond ook 
schoonlikken. Even voor de die-
renliefhebbers, ik ben hier wel 
alert op. Thuis vertel ik enthousi-
ast over het vrijwilligerswerk en 
kort geleden vroeg de 12 jarige  
dochter van mijn vriendin of ze 
ook een keer mee mocht. 

Op afdeling Nettelhorst wonen 
bewoners met dementie, hoe 
ervaar je dit?
Daar ben ik heel positief over. 
Ik wist niet zo goed wat ik kon 
verwachten en ben positief ver-
rast. Ergens had ik een beeld 
dat bewoners met dementie veel 
verder in hun dementie zaten,  
dus het verbaast en verwondert 
me dat de bewoners het ene mo-
ment dingen weten en het andere 
moment niet. Als het over vroe-
ger gaat, komen de verhalen en 
de antwoorden vanzelf, gaat het 
over het hier en nu dan wordt het 
al een stuk moeilijker.
Voordat ik bij je kwam, zag ik 
een bewoonster van de afdeling 
waar ik altijd te vinden ben en ze 
herkende me niet. Maar als ik op  
woensdag met de hond binnen 
kom, dan noemt ze mijn hond bij 
naam. Dat maakt mijn verbazing 
en verwondering in de beleefwe-
reld van deze bewoners groot. 

Wat brengt het vrijwilligers-
werk je en zou je het iemand 
anders aanraden?
Ik vind het leuk om te doen. Het 
geeft toch voldoening als je het 
gevoel hebt dat je iets goed doet 
voor een ander. Ik ben altijd blij 
dat ik weer geweest ben. Ze be-
danken me altijd dat ik er weer 
was, en sommigen doen dat wel 
twintig keer. Ik kan het iedereen 
aanraden. Het idee dat je iets 
goeds doet voor een ander.
Nou Bart, dat doe je zeker.

Denkt u na dit interview er ook 
over om vrijwilliger te worden 
binnen De Hoge Weide of ’t 
Talma, neem dan gerust contact 
met me op. Onder het genot van 
een koffie koffie of thee vertel ik 
graag wat meer over het vrijwil-
ligerswerk. Bij aanmelding ont-
vangt u een kleine attentie van 
één van de volgende Lochemse 
ondernemers: Bakker Wijnand, 
Bakker ten Broeke, Koffie en 
theeschenkerij Semmelink, 
Fietsspeciaalzaak Finke, Etos 
Lochem en slager Sieverink.

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

Bart Klein Ikkink

Vrijwilliger In de Kijker: 

Gorssel- Zaterdag 25 juni dan 
eindelijk het afscheidsfeest van 
Reinie van den Vlekkert dat 
door corona was uitgesteld.
Aangekomen met speciaal ver-
voer wordt ze bij het clubhuis aan 
de Kwekerijweg feestelijk ont-
haald door de bladbloazers van 
muziekvereniging “de Harmonie” 

Gorssel-Eefde.
Voorzitter Peter spreekt Reinie 
na de opening van de welpen en 
scouts toe. Vele functies heeft Rei-
nie binnen de groep bekleed in haar 
scouting loopbaan. Van leidster tot 
jarenlang voorzitster, vele acties 
georganiseerd van Jantje Beton tot 
rommelmarkt. Voor vele activitei-
ten werden ook man Aard, dochters 
Suzanne, Astrid en Petra ingezet. 
Net als de schoonzonen. Heel her-
kenbaar voor de aanwezigen. 
Scouting Kompasnaald heeft be-
sloten als blijk van waardering 
voor bewezen diensten en betrok-
kenheid om Reinie tot Erelid te 
benoemen. Jaap Boot van Scouting 
Nederland reikt haar het waarde-
ringsteken het Gouden Hert uit. 
Henk Hietbrink spreekt namens 
oudgedienden van Scouting IJssel-
groep over een metafoor van een 
batterij, passende in een klok die de 
tijd weg tikt wat ook het cadeau is.

Reinie van den Vlekkert erelid 
scouting “Kompasnaald” 

Reinie met onderscheiding Scou-
ting Nederland. (foto: eigen PR)

Laren- Binnenkort start Kalver 
Opfokclub Bathmen-Laren-
Barchem met een nieuw seizoen, 
voor de jeugd tussen de 6 en 16 
jaar oud. 
Jongeren in deze leeftijd die het 
leuk vinden om een kalfje hele-
maal zelf te verzorgen, kunnen 
zich aanmelden bij een van onder-
staande bestuursleden. Dat mag 
ook met een kalfje van een boer-
derij van bekenden. 
Volgende week zaterdag 2 juli om 
14.00 uur is er een instructiemid-
dag bij de familie Braakman, Lan-
gelersdijk 2 in Laren. Hier wordt 
uitgelegd hoe het kalfje te verzor-
gen en hoe er gekeurd wordt. De 
eindkeuring is dit jaar zaterdag 10 
september op het evenementen-
terein in Laren. 
Voor meer info en aanmelden: 
Laren/Gorssel: Henk Mombarg, 
06-57704330 en Wim Braak-

man, 06-25084499; Laren: Daaf 
Ligtenbarg 06-22548503; Ba-
thmen: Mark Bos 06-12438541 
en Martin Reilink 06-20260378; 
Barchem/Zwiep: Henny Harkink 
06-53440111; Barchem: Martijn 
Oltvoort 06-43240650.

Epse- Vrijdagavond 1 juli orga-
niseert IJsselwijs in het kerkje te 
Epse een nieuwe Sing It van 19.30 
tot 21.30 uur met als thema: vette 
zomersongs. De entree is 10 euro 
incl. koffie of thee in de pauze.
Iedereen is welkom om mee te 
zingen met nummers als Sum-
mer Nights van Grease of Let the 
sunshine van Aquarius. Sing It is 
een spontaan inloopkoor en on-
derdeel van Stichting IJsselwijs. 
Juliette Dumoré begeleidt de Sing 
It. Ze is dirigent, pianist en zang-
coach. Bij Sing It gaat het vooral 
om de gezelligheid en om mensen 

te ontmoeten.
Geen vaste verplichting van een 
wekelijks koor, maar gewoon sa-
men mooie muziek maken. Zanger-
varing is niet nodig en aanmelden 
is niet verplicht. Deze keer is het 
thema: Zomersongs. De muziek 
wordt via een beamer gepresen-
teerd en Juliette speelt er piano bij. 
In het najaar wordt een grote Sing 
It georganiseerd met het publiek 
als één groot koor. 
Meer info volgt binnenkort. Info: 
www.stichtingijsselwijs.nl

IJsselwijs organiseert Sing it met Zomersongs

Foto: Edo Boonstra.

Barchem- Stichting Kamermu-
ziek aan de Berkel kan weer na-
tionale en internationale musici 
ontvangen. De uitvoeringen vin-
den zoals gebruikelijk plaats in 
de zaal van landgoed Morgen-
stern, Witzand 4, Barchem. 
Het programma van seizoen 26 
ziet er als volgt uit: Zondag 10 
juli Eleonora Pameijer (fluit) en 
Ernestine Stoop (harp). Zondag 

24 juli is het de beurt aan cellist 
Dmitri Ferschtman en pianiste 
Mila Baslawskaja. Zondag 21 au-
gustus zijn Tosca Opdam (viool) 
en Nicolas van Poucke (piano) te 
gast. Afsluitend op zondag 4 sep-
tember het programma De Schu-
bertianen & de Housewarming.  
Voor informatie (pro-
gramma en kaarten) zie:  
www.kamermuziekaandeberkel.nl 

Seizoenprogramma Kamermuziek aan de Berkel 
op Morgenstern

Informatieavond  
benefietfestival  
Meeting4Life

Harfsen- Dinsdag 5 juli is het 
Dorpshuus vanaf 19.30 uur 
open voor een informatie-
avond over het benefietfestival 
Meeting4Life. Deze avond is 
bedoeld voor mensen die mee 
willen helpen aan het festival 
op 27 augustus.
Het benefietfestival Mee-
ting4Life is een leuk en geva-
rieerd evenement voor jong en 
oud. Het staat volledig in het 
teken van geld inzamelen voor 
KWF (onderzoek) en lokale 
doelen in de gemeente Lochem 
die bijdragen aan een beter le-
ven met en na kanker. 
Voor, tijdens en na het evene-
ment zelf zijn er veel vrijwil-
ligers nodig. Mensen die wil-
len helpen bij de organisatie, 
zijn ook van harte welkom. Het 
festivalprogramma van 14.00-
22.30 uur is zeer gevarieerd. 
Van onder andere de Walk4Life 
(wandelen) en Paaschberg 
d’HuZes (fietsen). Verder pas-
sende optredens, Beautyday Lo-
chem, een braderie, een veiling 
kinderactiviteiten en tenslotte 
de indrukwekkende kaarsence-
remonie in het Openlucht The-
ater in Lochem.

Instructiemiddag kalverclub KOC

Toiletteren: “mooi maken van het 
kalfje”. 

Zomerconcert SDG

Harfsen- Vrijdag 1 juli brengt Soli 
Deo Gloria haar nieuwe buitenre-
pertoire: “SDG gaat op pad”.
Dit concert is op drie plekken in 
Harfsen te beluisteren namelijk 
om 19.30 uur op het Hazenveld, 
20.15 uur bij het Steunpunt en 
21.00 uur op het Pastorieplein. 

Mooie opbrengst  
collecte Longfonds
Laren/Exel- De opbrengst van 
de collecte van het Longfonds 
in de week van 16 tot en met 21 
mei in Laren-Exel en buitenge-
bied heeft het mooie bedrag van 
2.919,02 euro opgeleverd. 
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Solarama is gespecialiseerd in advies en installatie van zonnestroom 
systemen voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers. 
Wij leveren voor betaalbare prijzen zonnestroom systemen met 
deskundig advies. Solarama begeleidt u tijdens het proces van 
advies op maat tot aan de daadwerkelijke levering van zonnestroom.

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

0573-252425
www.reerink-lochem.nl

Tijdens de Bouwvak (25-7 t/m 13-8-2022) hanteren wij 
de normale openingsuren:

Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur / 13.30 – 18.00 uur

Zaterdag: 8.30 – 16.00 uur.

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

 

 
 

  

De Sun serie
verwijdert zowel chloor- als 

zoutresten uit je haar (met hoog UV filter).
Ook in travel size.

Perfecte borstel om te ontwarren 
in zowel droog als nat haar. 
Polijst en verzorgt zodat je haar 
gaat glanzen en masseert heerlijk 
je hoofdhuid.

0573-401575  |  Deventerweg 7 Laren

Wilt u ook in 
In de Kijker staan?

Neem contact 
op met 

0573-250083
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Repair Café in  
Kulturhus ‘t Kruispunt
Laren- Zaterdag 9 juli is het Re-
pair Café in Kulturhus ‘t Kruis-
punt geopend van 9.30-12.30 uur. 
Een vrije gift, om het voortbe-
staan van het Repair Café te kun-
nen waarborgen, blijft altijd wel-
kom. Iedere tweede zaterdag van 
de maand is het Repair Café ge-
opend. Zaterdag 13 augustus is er 
weer een Repair Café.

Discozwemmen  
Leussinkbad
Laren- Vrijdag 22 juli organi-
seert het Leussinkbad voor jeugd 
vanaf circa 8 tot en met 17 jaar 
Discozwemmen van 19.00 tot 
22.00 uur met eten en drinken en 
een live DJ. Discozwemmen. 
Deelnemers moeten minimaal een 
B-diploma bezitten. Aanmelden is 
niet nodig, maar wel een abonne-
ment en 3 euro meenemen voor de 
entree. Zonder abonnement is de 
entree 5 euro. Ouders mogen kin-
deren komen brengen, maar kun-
nen daarna weer gaan.

Projectkoor Eefde met  
Stabat Mater van 
Jenkins 

Eefde- Zaterdag 10 september 
organiseert Projectkoor Eefde 
voor de tweede keer een scratch-
dag. Voor liefhebbers van zin-
gen in een koor, maar liever niet 
regelmatig willen repeteren is 
dit een mooie gelegenheid. De 
bedoeling van een scratchdag is 
dat de partij thuis ingestudeerd 
wordt en dat er met alle deelne-
mers op één dag zowel gerepe-
teerd als uitgevoerd wordt.
Deze keer is gekozen voor het Sta-
bat Mater van de Britse compo-
nist Karl Jenkins. Het geheel staat 
die dag onder leiding van Miriam 
Westgeest, de vaste dirigent van het 
Projectkoor Eefde. Jan Jaap Nui-
ver zorgt voor de begeleiding op 
piano. De partituur en oefenbestan-
den worden begin augustus aan de 
deelnemers ter beschikking gesteld, 
zodat iedereen thuis kan oefenen. 
De koorrepetitie zal zaterdags om 
9.30 uur beginnen en het afsluiten-
de (gratis) concert begint om 17.00 
uur. Aanmelden voor deelname kan 
via scratch2022@projectkooreefde.
nl vóór 15 juli. De kosten zijn 50 
euro inclusief partituur en lunch. 
Info: www.projectkooreefde.nl

Laren- In de week van 15 tot 
en met 19 juni is de Wieler-
GroepLaren op wielerreis ge-
weest naar de Franse Alpen. 
In het gebied rond de Alpe d’ 
Huez werd vier dagen gefietst 
op de steilste bergen in de om-
geving. 

Maar liefst 24 van de 60 leden van 
de Larense wielervereniging zijn 
mee geweest met het tweejaar-
lijkse reisje naar de “bergen”. Met 
steeds mooi weer, zonder lekke 
banden of ongelukken bij de afda-
lingen kan de club terugkijken op 
een geslaagde wielerreis.

Start freerunning in Laren schot in de roos WielerGroepLaren in de Alpen

Bewegen met plezier

Epse- Donderdagmiddag 16 
juni is een klein clubje in de 
Ontmoetingsruimte van het 
Wansink begonnen met ‘Bewe-
gen met Plezier’ gegeven door 
Monique Schutte. 
Dat ging met zoveel plezier dat is be-
sloten dat er mee wordt doorgegaan 
op iedere eerste donderdagmiddag 
van de maand van 14.00-15.00 uur. 
Er kunnen zeker nog deelnemers bij 

en het is mogelijk om een keer vrij-
blijvend mee te doen.
Na een keer gratis zijn de kosten 15 
euro voor 5 maal deelname. Voor 
minder intensief bewegen is, na de 
zomerstop, iedere woensdagmid-
dag van 14.00-16.00 uur koersbal, 
of sjoelen. De dinsdagmiddag kun 
je deelnemen aan kaarten of een 
bordspel doen, ook dat is van 14.00-
16.00 uur. kosten aan deze activi-
teiten kun 17,50 euro per half jaar. 
info: Gerrie Brinks 06-57204799.

Concordia Eefde met 
zomeravondconcert
Eefde- Woensdag 6 juli sluit 
Muziekvereniging Concordia 
Eefde traditioneel het muzikale 
jaar af met een Zomeravond-
concert. Dit openluchtconcert 
begint om 19.30 uur en wordt 
gegeven op het plein voor de 
Ontmoetingskerk in Eefde. 
De toegang is gratis. Wel wordt 

het publiek gevraagd een eigen 
stoel mee te nemen. Bij slecht 
weer is het concert in de kerk.
De avond start met optredens 
van de jeugd. Na een korte pauze 
speelt om 20.30 uur het orkest in 
bijzondere bezetting met namelijk 
20 gastmuzikanten uit de hele re-
gio. Verder presenteren zich deze 
avond een paar verenigingen uit 
het dorp en is er gezelligheid voor 
jong en oud.

Buitenconcert prachtig 
eerbetoon aan  
kerkklokken Almen

Almen- Tweede Pinksterdag 6 
juni bracht muziekvereniging 
Juliana tijdens een buiten-
concert met de première van 
het muziekstuk “Hout, Koper, 
Brons en Staal” een prachtig 
eerbetoon aan de kerkklokken 
van Almen. 

Voor honderden bezoekers begon 
het concert met een gevarieerd pro-
gramma van 8 muziekstukken die 
achter elkaar door werden gespeeld. 
Daarna werden Henk Muileman en 
Carl Wittrock geïnterviewd door 
René Arendsen over het tot stand 
komen van het premièrestuk “Hout, 
Koper, Brons en Staal”, dat vervol-
gens werd ingeluid door de kerk-
klok en een trompetsolo.

Foto: Monique Lenderink.

 

www.mschepers.nl

Het is weer tijd voor:
- zomersnoei

- hagen snoeien
- bemesting

n Ontwerpbureau  

n Aanleg   

n Onderhoud  

n Renovatie

n Decoratie

Laren
0573-259704

Barchem- Donderdag 14 juli 
tussen 14.00 en 16.00 uur kun-
nen bloemenliefhebbers zich 
uitleven in ’t Onderschoer om 
samen met Gerry te Walvaart 
fleurige zomerbloemstukjes te 

maken. 
Gerry zorgt voor bloemen en bak-
jes, maar het is natuurlijk ook heel 
leuk om zelf bloemen mee te ne-
men. Aanmelden hoeft niet, toe-
gang is gratis.

Laren- Woensdag 25 mei stond 
de Braninkhal de hele och-
tend in het teken van de sport 
freerunning. De zaal was om-
getoverd tot een waar freerun-
ning-parcours. 
Instructeur Lars Heinekamp en de 
vrijwilligers van de Larense Gym-
nastiek Vereniging LGV waren aan-
wezig om leerlingen van de groepen 
3 tot en met 7 van de Braninkschool 
en de Prins Willem Alexander-
school over de obstakels te helpen, 
en hen op die manier te laten ken-

nismaken met freerunning. 
Komende zaterdag 2 juli, en de 
zaterdag erna, 9 juli, worden er 
gratis proeflessen freerunning ge-
geven van 15.00 tot 16.30 uur in 
de Braninkhal in Laren. De proef-
lessen staan open voor kinderen 
vanaf groep 3 (die volgend jaar in 
groep 4 zitten). Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden bij Lars 
Heinekamp op 06-30630026. Na 
de zomer starten de reguliere les-
sen op zaterdagmiddag voor kin-
deren vanaf groep 4. 

Badmintonclub Lochem 
organiseert DHL zwoele 
zomertoernooi

Lochem- Op de laatste speel-
avond voor de vakantie, donder-
dagavond 7 juli, zijn liefhebbers 
welkom in Sporthal de Beemd 
om deel te nemen aan het zwoele 
zomertoernooi. Het toernooi is 
dit jaar mede mogelijk gemaakt 
door toernooi sponsor DHL. 

Een gezellig avondje badminton 
voor iedereen. Ervaring is niet no-
dig en rackets zijn aanwezig. Er 
worden dubbelpartijen gespeeld (2 
tegen 2) van 10 minuten. Een leu-
ke en gezellige manier om kennis 
te maken met deze mooie sport. 
Persoonlijke aanmelding of met 
meerdere personen is mogelijk 
via toernooi@bc-lochem.nl. De 
jeugd speelt van 18.30 tot 19.45 
uur en de volwassenen van 20.00 
tot 22.00 uur. Deelname is gratis. 

Bloemstukken in ‘t Onderschoer
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Koedijk 174  |  7241 CL Lochem  |  0573-257849
06-29347139  |  ron.weenk@planet.nl

www.rjweenk.nl

Lageweg 3a
7241 SK Lochem

André Langenkamp
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In de Kijker

Voetbalvereniging Klein Dochteren
Wil haar sponsoren bedanken voor hun steun en samen 
met alle leden en vrijwilligers op naar een gezonde en sportieve toekomst!!!

Adri Bolt Antiek Restauratie

We zijn op zoek naar leuke mannen en vrouwen om bij onze gezellige club te komen voetballen! Lijkt het je 
leuk om een keertje mee te trainen? De hele zomer trainen wij door op woensdag om 20.00 uur. Iedereen is 
welkom om aan te sluiten! 

Voetbalhelden gezocht! 
Komend seizoen is er ook een 18+ team naast de 35+ teams in de zeven tegen zeven competitie en 
voetbal je twee keer in de maand op de vrijdagavond tegen leeftijdsgenoten.

Zaterdag/zondagvoetbal. 
Vind jij voetballen leuk, dat kan bij ons op zaterdag en zondag! 
Interesse of zit je nog met vragen? Voor meer informatie mail naar info@kleindochteren.nl.

www.kleindochteren.nl

14 april

15 april14 april

15 april
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Voor- en tussengerechten   € 11,- 
Rundercarpaccio + € 5,-
Parmezaan | truffeldressing | rucola
Makreelmousse   
Gegrilde zuurdesem | avocado
Salade koolrabi   
Ingelegde koolrabi | noten | rood fruit | 
geitenkaas
Gebakken zwezerik + € 8,-
Gekarameliseerde appel | port jus  
Schelvis  + € 7,-
Sousvide gegaard | limoen | peterselie | prei

Soepen  € 9,-
Bataatsoep   
Chiliflakes | krokante bataat
Doperwtensoep   
citroenmelisse | basilicum -limoen crème | 
krokantje van doperwten

Hoofdgerechten   € 21,-
Gegrilde kogelbiefstuk + € 4,-
gegrild |  taugé | zwarte bonensaus
Trio van kloostervarken
Procureur | wang | buikspek
Doradefilet
krokant gebakken | gamba | saus van  langoustine 
Steak van bloemkool   
Beurre noisette | ras el hanout | kokos | 
gember | gort
Groene curry   
Boordevol groentes | geurige pandan rijst
Eendenborst + € 9,-
Gebakken eendenborst | gebakken eendenlever | 
bitterbal van gekonfijte eendenbout
Tonijn steak + € 9,-
Ingelegde venkel | spicy komkommer | 
gepofte tomaat

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

Portie streekfriet (uit Laren) met yoghurt-limoenmayonaise  € 5,-
Gebakken aardappelen   € 3,- 
Warme groenten    € 3,- 

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

Desserts   € 9,-
Kaasplateau + € 5,-
Proeverij van binnen & buitenlandse kazen | 
noten | vijgen-notenbrood  
3 bereidingen van Aardbei
Bavaroise | Barchemse gemarineerde aardbeien | aardbeien-roomijs 
Tiramisu van sinaasappel  
Yoghurt roomijs | frambozen-kletskop
Dame Blanche  
3 bollen vanille-ijs | toefje slagroom | warme chocolade saus
Crème brulee van mais + € 3,-
Gepofte mais | crème van vanille | kokos roomijs

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

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

Dagelijks werken wij met de mooiste producten uit 
de regio en daarbuiten. Stap binnen in BonAparte’s 
culinaire wereld en laat u verwennen… Graag delen 

we onze inspiratie, onze passie, onze kennis en 
onze mooie wijn-spijs.  Alles gebaseerd op seizoen 

en zoveel mogelijk lokaal om u daadwerkelijk kennis 
te laten maken met de Achterhoek.

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


