week 47, woensdag 24 november 2021, Oplage: 15.550

In de Kijker
Geslaagde Sint Maarten
in Exel
Pagina 2

Willy Alferink winnaar
Nationale Kunstdagen 2021
Pagina 7

VVV agenda
Pagina 2

Weekblad In de Kijker wordt verspreid in de oneven weken in de gehele gemeente Lochem.

Handgemaakte pareltjes krijgen
een podium

www.weekbladindekijker.nl

De laatste fraaie herfsttinten op
landgoed Verwolde

Beaune in de Provence.
Lochem- In Coronatijd hebben veel mensen hun creatieve,
artistieke of ambachtelijke
talenten (opnieuw) ontdekt.
De producten die dit heeft opgeleverd verdwijnen helaas te
vaak op een plankje in de kast.
Blijven te vaak ongezien en
krijgen daardoor niet de aandacht die ze verdienen.
Dat kan ook anders vinden Anne
de Groote en Sophie Struik, die
namens het Stadshuus en Fit
ART op 15 januari 2022 van
11.00 tot 15.00 uur de eerste
Lochemse Makersmarkt organiseren in de huiskamer van het
Stadshuus, Markt 3 in Lochem.
De Makersmarkt is bedoeld om
handgemaakte pareltjes te tonen,
delen, ruilen of verkopen. Want
schilderijen, tekeningen, aardewerk, houtdraaiwerk, quilts,
jam, kortom alle producten die
met liefde zijn gemaakt, verdie-

nen een podium en een goede
bestemming.
Maar de Makersmarkt is ook
een plek om andere makers te
treffen. Een plek om bezoekers
te inspireren hun handen ook
op een creatieve, ambachtelijke
manier te gebruiken en een plek
om makers met elkaar te verbinden door middel van een zogenaamd maandelijks maakatelier
waar mensen die het leuk vinden
samen aan de slag kunnen gaan.
Bent u een maker en wilt u meer
weten of misschien wel meedoen? Neem dan contact op met
Sophie Struik (M: 06 307 94 605
of E: struik.sophie@gmail.com)
U kunt ook naar de makersmeeting op 8 december om 14.00 uur
in het Stadshuus komen. Daar
hoort u meer over het initiatief
en de werkwijze. Graag vooraf even aanmelden (E: struik.
sophie@gmail.com)

Foto: Johnny Ligtenberg.

Trotse winnaars kleindierenshow Pels en Pluim Laren
Door: Marjan Holmer-Vriezekolk
Laren- De kleindierenliefhebbers van Pels en Pluim Laren
hebben hun allermooiste dieren laten jureren op de vereiste raskenmerken. Tijdens de
clubtentoonstelling in sporthal
De Branink waren veel unieke
konijnen- en sierduivenrassen
te zien.
De jury was lovend over de hoge
kwaliteit van de dieren, de predicaten ‘Zeer Goed’ en ‘Fraai’
werden vaak toegekend. De uitzonderlijke U van ‘Uitmuntend’
viel bij een Frans sierduivenras,
de Cauchois van Wim Poortinga.
Volgens het bezoek was de totale
show U waardig, uitmuntend dus.
Pels en Pluim bestaat in 2021
60 jaar en zij heeft dit middels
deze jubileumtentoonstelling gevierd. Helaas kon de geplande
jubileumreceptie geen doorgang
vinden. Ook bleven dit jaar de
hoenders en watervogels thuis in
hun afgeschermde dierenverblijven vanwege de vogelgriep. Voor
deze liefhebbers en hun met zorg
grootgebrachte dieren geen show
en keuring. Desondanks heeft
Pels en Pluim Laren de sporthal
in Laren weten om te toveren in
een prachtige ambiance met veel

bloemstukken en plantenborders,
een expositie over 60 jaar Pels en
Pluim en diverse hoenderbeelden
en kippentekeningen gemaakt
door basisschoolleerlingen.
Nieuw was de eierkeuring. Ingebrachte setjes van 4 eieren werden
door eierkeurmeester A. van Dierendonck uit Maassluis deskundig
beoordeeld op gewicht, vorm,
schaal en ook de binnenzijde van
de eieren.
Trotse winnaars kregen uit handen
van voorzitter de Maag de prijzen
uitgereikt. Het fraaiste konijn van

de show: Een Duitse Hangoor van
Gerrit Jan Beusekamp, de fraaiste op 1 na was een Klein Zilver
van Wess de Maag. De mooiste
sierduif was een Cauchois van
Wim Poortinga, de mooiste op 1
na een Holle Kropper van Peter
Goossens. Bij de jeugdleden ging
de prijs voor het mooiste konijnen naar: Wess de Maag met zijn
Klein Zilver. Myrna ter Welle’s
Nederlandse Hangoordwerg was
de mooiste op 1 na. Bij de eierkeuring gingen de prijzen naar Johan Holmer en dhr. Vrielink.
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Agenda

55+ activiteiten in Exel
voorlopig weer gestopt

Donderdag 25 november
Lochem
• Stichting AKKU - Fietsend
door Australië, m.m.v. Gerda
Marsman, Schouwburg Lochem, www.akku-lochem.nl,
11:00 uur
• Kenniscafé, lezing door Jaco
Berveling, Bibliotheek Lochem, www.graafschap
bibliotheken.nl, 20:00 uur
Langlopende items:
Almen
• “Almens ommetje”: zondagmiddagwandeling door
en rond Almenmet gids,
reserveren: Museum Staal,
Dorpsstraat, Almen: www.
museumstaal.nl, 13.30 uur
• Museum STAAL is weer geopend voor bezoekers. Tentoonstelling “Kom voor en
blijf” een kleine geschiedenis
over onze trouwste vriend, de
hond. Met onder andere wer-

ken van Rien Poortvliet, reserveren: info@museumstaal.
nl of tel.: 0575-474317, di.
t/m zo/ van 11.00-17.00 uur
Eefde
• Galerie-museumpaviljoen
HARRY VAN KUYK, do.
t/m zo. van 12.00-17.00 uur,
www.galeriestijl.nl
Gorssel
• Tentoonstelling van Jan van
Herwijnen (1889-1965). Museum More, Hoofdstraat 28,
www.museummore.nl, t/m
9 januari 2022, ma. t/m zo.
10.00-17.00 uur
• Tentoonstelling in Museum
MORE van Pat Andrea
(1942), t/m 23 januari 2022
Lochem
• Muziek in de Huiskamer, Het
Stadshuus, wo. 10.30-12.30
uur

Lochem

VVV Lochem
Markt 2, Lochem
7241 CJ Lochem
0573-251898
www.vvvlochem.nl

Nieuwe uitgave ‘Land van Lochem’
Lochem- Vorige week verscheen
de nieuwste uitgave van ‘Land
van Lochem’ met korte en lange
verhalen over het verleden van
Lochem en omgeving.
De inhoud bevat onder andere de
naoorlogse uitbreidingsplannen
van Lochem, waarbij de focus
dit keer op het zeer recente verleden ligt. Een boeiend verhaal
over een bijna vergeten stadgenoot, dr. Johan Frans Rive, die
in de negentiende eeuw meer dan
50 jaar gemeente-arts was in Lochem. Dit keer zijn er maar liefst
twee afleveringen uit het ‘Virtueel
Museum’ en natuurlijk ontbreekt
ook de rubriek Hartelijke groeten uit Lochem niet, deze keer
met adellijke nieuwjaarswensen vanuit Ampsen naar Vorden.
Recenter is het verhaal over de
totstandkoming van het “gemeen-

schapskleed” dat door Lochemse
vrouwen werd gemaakt en aangeboden bij de ingebruikname
van de raadzaal in 1983. Naar
aanleiding van het verhaal over
de twee Joodse families Wijler in
het laatste nummer van Land van
Lochem in 2020, haalt Bert Wesseldijk herinneringen op aan zijn
vriend Sam Wijler.
De leden ontvangen vanzelfsprekend het blad thuis en het is ook
weer te koop bij de bekende verkooppunten.
Tenslotte nog iets bijzonders voor
degenen die nog geen lid zijn: Het
HG heeft een interessant aanbod:
als men deze maand lid wordt voor
2022, dan krijgt men dit nummer
en het boekje Made in Lochem
cadeau. Kijk op www.hglochem.
nl of stuur een mailtje naar
ledenadministratie@hglochem.nl.

Fontein Berkhemer weer in beeld

Exel- In september was de
55+-commissie van de Belangenvereniging Exel en omstreken
weer gestart met de spelmiddagen en het koersbal in Exel.
Helaas gooit corona opnieuw roet
in het eten. Gezien de huidige toename van het aantal coronagevallen heeft de commissie besloten
om deze bijeenkomsten voor de
rest van dit jaar te annuleren.

Nieuwe waarnemend
voorzitter Plaatselijk
Belang HarfsenKring van Dorth
Harfsen- Per 16 november is de
heer J. Los waarnemend voorzitter van de vereniging Plaatselijk Belang Harfsen–Kring van
Dorth. In het bestuur is hij al
gedurende langere tijd penningmeester.
Tijdens de eerstvolgende ALV
zal naar verwachting een nieuwe
voorzitter worden benoemd. Vertrekkend voorzitter is de heer B.
Rutgers, die een klein jaar geleden
aantrad. De reden van zijn vertrek
is een verschil van opvatting over
waarvoor een dorpsraad bedoeld
is en het functioneren ervan.

Lochem- Het fonteinbeeld van
Willem Berkhemer komt weer
in het zicht. Een groepje betrokken inwoners zet zich hiervoor
in. Een mooie plek is gevonden.
De volgende stap is geld ophalen
om het beeld weer als fontein te
laten werken.
Op het plein voor de Rijks Scholen Gemeenschap (later Staring
College) in Lochem stond, ‘pal
als een rots’, een rijzig beeld van
beeldhouwer Willem Berkhemer.
Na de sloop van het schoolgebouw in 2006 kreeg het beeld
tijdelijk een plek op de algemene
begraafplaats. Daar vormt het een
baken voor bezoekers van de begraafplaats, maar voor alle anderen is het onzichtbaar.
Een kleine groep betrokken inwoners probeert al jaren het beeld

Geslaagde Sint Maarten in Exel

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 Eetgalerie’.
De entree voor de lezing inclusief
de lunch en een drankje bedraagt
15 euro. Alleen lezing 7 euro.

Uitslagen Zonnebloemloterij 2021
De uitslag van de Zonnebloemloterij 2021 is bekend. Wie loten heeft gekocht kan nu zien of
hij/zij in de prijzen is gevallen
op https://www.zonnebloem.nl/
loterij/uitslag.
De opbrengst van de loterij komt in
zijn geheel ten goede aan het werk
van de Zonnebloem. De duizenden
vrijwilligers zijn elke dag actief
om sociaal isolement te verkleinen
bij mensen met een lichamelijke
beperking. Van (beeld)bellen, bezoekje aan huis tot een spontaan
bloemetje. Zij laten ze niet zitten.

Colofon
In de Kijker

Fietsend door Australië in AKKU-Eetcafé
Lochem- Donderdag 25 november organiseert het AKKUEetcafé een lezing door Gerda
Marsman uit Raalte over haar
fietstocht van een jaar door
Australië.
Het AKKU-Eetcafé wordt gehouden in de Stadslounge van de

terug te brengen in de openbare
ruimte. Na veel overleggen, afstrepen en afwegen is het zover.
Uitvaartonderneming Monuta wil
het beeld plaatsen op haar voorterrein aan de Zutphenseweg en de
gemeente Lochem wil het beeld
in bruikleen geven.
Maar daarmee is het beeld nog niet
helemaal ‘in ere hersteld’, want de
initiatiefnemers willen het ook
weer als fontein laten werken. Met
het bassin er omheen. Om dat te
realiseren is naar schatting 11.000
euro nodig. De initiatiefnemers
hopen dat bedrag bijeen te krijgen
uit subsidies, door sponsoring, in
natura en via crowdfunding.
De ontwikkelingen zijn te volgen
op Facebook @Fonteinbeeld en
de initiatiefnemers zijn te bereiken via fonteinbeeld@gmail.com.

Directie:
Sandra Schepers
Redactie:
Anita Vrielink
info@weekbladindekijker.nl

Exel- Op vrijdag 5 november
hebben 34 Exelse kinderen samen Sint Maarten gevierd. Om
15.30 uur werd bij Lu Lin gestart met het knutselen van een
lampion of voor de kinderen boven de 9 het uithollen en versieren van een pompoen.
Onder begeleiding van hun eigen
ouders werd flink geknipt, geprikt, geplakt en gevouwen. Nadat
alle lampionnen klaar en de frietjes gegeten waren, gingen de kinderen in kleine groepjes door de
kern van Exel waar de bewoners
middels een kaars aan de kinderen

liet weten waar ze welkom waren
om aan te bellen.
Het is mooi te zien hoe de allerkleinsten samen met de grotere
kinderen langs de deuren gingen,
trots hun lampionnen lieten zien,
hun stem lieten horen en met grote
ogen het snoepgoed in ontvangst
namen. Nadat in de speeltuin deze
activiteit gezamenlijk onder het
genot van een bekertje warme
chocomelk werd afgesloten, gingen alle kinderen moe en heel
veel snoep rijker naar huis. Dat
was weer een geslaagde editie van
Sint Maarten in Exel.

Advertenties:
Sandra Schepers
Rengersweg 32
7245 NB Laren (Gld.)
Tel: 0573-250083
M: 06-15178426
info@weekbladindekijker.nl
Correspondent:
Johnny Ligtenberg
Tel: 06-23301977
johnny@weekbladindekijker.nl
Opmaak/Lay-out:
Sandra Schepers / Anita Vrielink
info@weekbladindekijker.nl
Inzending van advertenties
en kopij:
Vrijdagmorgen voor 12.00 uur
info@weekbladindekijker.nl
Verspreidingsklachten:
info@weekbladindekijker.nl
Afhaalpunt: VVV Lochem
Druk:
Hoekstra Krantendruk Emmeloord

In de Kijker, woensdag 24 november 2021, pagina 3

Familieberichten

HEERLIJKE MAALTIJDEN AAN HUIS;
WARM OF KOELVERS

Is uw baby geboren?
Stuur het geboortekaartje naar:
Weekblad In de Kijker, Afd. Familieberichten
Rengersweg 32, 7245 NB Laren (Gld.)
en wij plaatsen dit bericht gratis
in Weekblad In de Kijker!

Warm aan huis
v.a. € 8,30
Koud aan huis
v.a. € 6,75

Welkom lieve

Jens Henke Heijink

8 november 2021 | 8.59 uur | 2.870 gr | 47 cm

WWW.SCHOORSTEENVEEGBEDRIJFZELHEM.NL

Ronald, Gerdien & Stijn
Oude Lochemseweg 13, 7245 VH Laren
06-12461622 / 06-33932648

Osnabrückstraat 20 | Deventer | 0570-626606 | www.gotink.nl

AIRCO
A S SERVICE
H
HARKINK
www.aircoharkink.nl
info@aircoharkink.nl

Met een airco
kun je ook
economisch
verwarmen.
Henri Harkink
Boomkampsweg 6a
7245 WC Laren
06-51963282

Vrijwilligers gevraagd voor
de Hoge Weide
Wie vindt het leuk om in overleg ‘s middags van 14.00 - 16.30 de medewerkers
op het Dagcentrum in Lochem te ondersteunen met koffie schenken, wandelen,
spelletjes en gesprekjes met de cliënten.

rene@renemeutstegeuitvaartzorg.nl
www.renemeutstegeuitvaartzorg.nl
06 43 21 53 85 (24/7 bereikbaar)

sa
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ho
u

Tr
im

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

Beatrixlaan 18 7251 AN Vorden

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

Wilt u ook met uw bedrijf
In de Kijker staan?
Neem contact op met 0573-250083
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Larense dammers
kampen tegen Kampen

Meld je aan!

Buurtaanjagers gezocht, want de aardgasprijzen rijzen de pan uit!
Laren- Na ons onderzoek naar
de mogelijkheden, de kosten
en de betaalbaarheid van het
aardgasvrij maken van de
gebouwde omgeving van ons
dorp Laren, komen we in een
nieuwe fase op de weg naar
aardgasvrij Laren.
De ideeën die de projectgroep
Aardgasvrij Laren (AGVL) uit
het dorp heeft opgehaald, willen
we omzetten in concrete plannen om daarna te kunnen worden
uitgevoerd. Dat gaat niet van de
ene op de andere dag. Het vraagt
tijd en moeite. Maar het kan ook
heel leuk zijn om het samen te
doen! Het kan aantrekkelijk zijn
om samen aan iets te werken dat
kwaliteit oplevert voor je huis en
voor ons dorp, en dat ook financieel interessant is. Daarom wilden we op 25 november een live
informatieavond in het Kulturhus in Laren organiseren, maar
vanwege de lockdown moeten
we dat helaas uitstellen. Maar
we kunnen wel verder in kleine
groepjes en daarom vragen we
je - als je belangstelling hebt - je
aan te melden.
Wat doet een buurtaanjager?
Er zijn mensen die zelf ‘van het
gas af zijn’ gegaan, maar dat lukt
niet iedereen, en soms is het niet
alleen leuk om samen te werken,
maar ook slim en handig om samen plannen te maken, samen in
te kopen, en samen een opdracht
te geven. Het is vaak financieel
voordeliger en samen kom je
ook tot de beste plannen. Daarom zoeken wij ‘buurtaanjagers’.

Kampen- Zaterdag 13 november ging DEZ eerst de uitwedstrijd aan tegen koploper SSS
Kampen. SSS staat voor Strijt
Sonder Spijt.
En spijt kregen de dammers uit
de mooie Hanzestad niet. Van tevoren gaven ze in hun openingswoord aan dat ze boven hun stand
leefden en dat ze DEZ als tegenstander hoger inschatten. Zij wa-

Niet eerder was het in Nederland
zo moeilijk om een woning te bemachtigen. Er is een woningtekort
door het groeiend aantal huishoudens en achterblijvende woningbouw. De prijzen van koopwoningen stijgen, de wachttijd voor een
sociale huurwoning loopt op en
de doorstroming stagneert. Vooral
starters en kwetsbare groepen hebben grote moeite om een plek te
vinden om hun leven op te bouwen.
Gemeente Lochem groeit harder dan verwacht
De crisis op de woningmarkt
speelt ook in de gemeente
Lochem. Bij het opstellen van de
Woonvisie Lochem 2018-2025

ren dan ook het meest blij met de
uiteindelijke 8-8 gelijke stand.
Met 3 verliespartijen van DEZ
had de Larense club ook geen
overwinning verdiend.
Op 27 november staat een nieuwe
topper op het programma. Dan
ontvangt DEZ Eye ’t Webdesign
uit Wapenveld. Een wedstrijd dan
zonder publiek. Het blijft in ieder
geval een spannende competitie
met maar liefst 6 teams die strijden om het Nationale kampioenschap in de 2e klasse B.

Goede Doelen Markt Lochem
gaat niet door
Mensen die anderen in de straat
of bij je op de vereniging willen
helpen om te verduurzamen. We
zoeken mensen die al ervaring
hebben met het verduurzamen
van hun huis en/of aardgasvrij
worden, of er erg in geïnteresseerd zijn en het gesprek erover
op gang willen brengen in de
buurt. Buurtaanjager worden kun
je leren; er is een training voor,
die door Energie Samen in sa-

menwerking met LochemEnergie en Aardgasvrij Laren gratis
wordt aangeboden. Als jij je
aanmeldt, krijg je uiteraard meer
informatie.
Interesse?
Aanmelden kan via info@
aardgasvrijlaren.nl. We nemen
daarna zo snel mogelijk contact
met je op.

De resultaten AGVL zijn te lezen op aardgasvrijlaren.nl. In miniversie van 4 pagina’s, in de makkelijk leesbare en aantrekkelijke
publieksversie van 25 pagina’s en in de uitgebreide, technische
versie van 100 pagina’s. In het verslag staan plannen, adviezen,
mogelijkheden en onmogelijkheden. En er zijn prachtige voorbeelden van Larenaren die de overstap al hebben gedaan; bijna, of zelfs
helemaal geen aardgas meer gebruiken! En met de hoge gasprijzen
van tegenwoordig wordt dat nog aantrekkelijker. Er zijn redenen
genoeg om de overstap te doen: voor het klimaat, voor het milieu,
voor je eigen portemonnee of misschien wel voor de toekomst van
je (klein)kinderen.

Uitgangspunten woningbouw gemeente Lochem
vernieuwd
Lochem- Het woonbeleid van
de gemeente Lochem wordt vernieuwd. Aanleiding hiervoor is
het groeiende woningtekort, de
stijging van de woningprijzen
en het behoud van de leefbaarheid in de kernen. Op verzoek
van de gemeenteraad heeft het
college daarom het huidige
woonbeleid tegen het licht gehouden en op basis van nieuwe
ontwikkelingen een aanvulling
geschreven op de Woonvisie
Lochem 2018-2025.

(Korte samenvatting verslag site
DEZ)

was het geplande aantal nieuwbouwwoningen groter dan de
verwachte groei van het aantal
huishoudens. De werkelijkheid is
nu anders. Onze regio is in trek,
er komen meer mensen wonen
dan er vertrekken. De bevolking
en het aantal huishoudens groeien harder dan verwacht. Daarom
moet de Woonvisie Lochem aangepast worden.
Wethouder Robert Bosch: “We
gunnen iedereen in onze gemeente een goede en betaalbare woning. Bovendien willen we ook
dat de leefbaarheid in de kernen
op peil blijft en waar nodig verbetert. Daarom is ons streven om de
komende 10 jaar zeker 1300 woningen verdeeld over de gemeente
te bouwen.”
Woonvisie is basis voor nieuwe
woningbouwplannen
In het zogenaamde ‘addendum’
op de Woonvisie staan naast de
actuele ontwikkelingen op de
woningmarkt, de uitgangspunten
benoemd voor leefbare kernen en
betaalbaarheid van de woningen.
In de Woonvisie wordt ook ingegaan op aantallen woningen, de
verdeling over de kernen, het type

woningen, de doelgroepen en de
prijzen van de woningen. Daarmee vormt de vernieuwde Woonvisie Lochem 2018-2025 de basis
voor alle woningbouwplannen in
de gemeente Lochem.
Kernvisies Wonen
Als de raad de vernieuwde Woonvisie heeft vastgesteld, wordt het
traject kernvisies Wonen weer op
gepakt. In deze kernvisies staan
de beoogde locaties, het aantal te
bouwen woningen en het type woning per kern vermeld. Met verschillende partijen zoals dorpsraden en woningcorporaties zijn de
kernvisies besproken en inwoners
konden in september reageren op
de voorontwerp-kernvisies. Deze
reacties worden samengevat in
een reactienota en verwerkt in de
ontwerp-kernvisies, die dan ter
inzage worden gelegd en waarop
formele zienswijzen ingediend
kunnen worden.
Bespreking in de gemeenteraad
De raad bespreekt voor de kerst
de aanvulling op de Woonvisie.
Zodra bekend is wanneer de behandeling is dan wordt dat via
gemeentenieuws en lochem.nl bekendgemaakt.

Lochem- Helaas kan de
Stichting
Goede
Doelen
Markt Lochem dit jaar deze
markt niet organiseren. Dit
besluit is genomen, omdat
het uiterst onzeker is hoe de
coronaregelgeving zal zijn op
de geplande datums (10 en 11
december).
Veel “goededoelen” en het bestuur waren al volop bezig met
de voorbereidingen. Van veel

Bridgen in Harfsen
Harfsen- Van de bridgeclub uit
Harfsen ontving de redactie een
oproep om zich aan te melden
als lid. Deze oproep is vooral bedoeld voor senioren.
In een leuk bericht heeft een clublid dit als volgt verwoord: “Je
kunt natuurlijk de komende tijd
voor het raam gaan zitten nadat je
de geraniums opzij hebt geschoven. Of je hebt de koffie al klaar
en op tafel staat een schaal met
koekjes te wachten op iemand die
wat licht kan brengen. Wil je in de

kanten ontving men gelukkig
al begripvolle reacties. Het bestuur denkt na over mogelijke
en passende vervolgactiviteiten.
In ieder geval zijn de data voor
de Goede Doelen Markt 2022 al
vastgelegd. Voor de liefhebbers:
9 en 10 december 2022.
Zodra er eventueel eerdere activiteiten zijn, kunt u dit vinden op
de website weten: www.goede
doelenmarkt-lochem.nl
sombere winterdagen contact met
mensen houden; je vermaken met
een heerlijk spel dat zowel spanning als voeding voor je hersenen
brengt, dan moet je op woensdag
‘s avonds vanaf 19.30 uur naar
het dorpshuis ‘t Hoeflo in Harfsen
komen. De bridgeclub daar bestaat uit zo’n veertigtal leden. We
kennen geen wachtlijst, kaarten
echt voor ons plezier en niet om
de ander af te troeven. We hebben
nog plek voor enkele nieuwe leden. Iets voor jou? Meld je bij de
secretaris van de bridgeclub! Tel.
06-20962865”.

Evensong door Capella Gudula in St. Gudulakerk

Lochem- Zondag 28 november
zal Capella Gudula om 19.00
uur in de St. Gudulakerk de

OVÉRA zoekt Zumba
trainer
Almen- De omnisportvereniging OVÉRA is op zoek naar
een Zumbatrainer die per direct kan beginnen.
De Zumbales is op maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur
in sportzaal Almeloe in Almen.
Voor informatie en reacties bij
Gerrit Nijkamp, 06-50268645
of gnijkamp@overa.nl

Evensong verzorgen.
Capella Gudula zingt koorwerken
van William Byrd, Orlandus Lassus, en vanwege het herdenkingsjaar ook werk van Sweelinck.
Capella Gudula verzorgde dit jaar
Sweelinckvespers in de Grote
Bavo van Haarlem, de Walburgiskerk van Zutphen en de protestantse kerk van Haakbergen. Als
afsluiting zingt het ensemble nog
één keer werk van deze belangrijke Nederlandse componist in
Lochem.
Voor, tijdens en na de Evensong
is er gelegenheid om een kaarsje
aan te steken. De Evensong duurt
45 minuten. De kerk gaat open om
18.30 uur. Vrije gift bij de uitgang.
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Wil je verhuizen en weet je
niet waar te beginnen?
Maak een afspraak!

Aardappelen, groente en fruit
Varkens, Rund en Kipvlees
Zuivel en vele streekproducten

Het is weer tijd voor de najaarsbeurt!

Ook komen wij graag bij u langs voor al
uw zaag- en snoeiwerkzaamheden.
Ook voor boomverzorging.

Wij kunnen ook voor uw kerstpakketten zorgen.
Meer info op onze website, social media,
of maak een afspraak.
Boerderijwinkel Woestenenk
Marsmansteeg 2 Laren 0573-401318

Exelse Tol - 0573-259704
In samenwerking met:

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

Kerstbomen
Vanaf maandag 6 december

Aan de Exelse Tol

0573-252425
www.reerink-lochem.nl

Wilt u ook In de Kijker staan?
Neem contact op met 0573-250083
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Boomfeestdag 2021 gevierd aan de Dijkmansweg

Larense Agenda
November
Vrij. 26 vv Forza Heren 1-Voorwaarts Heren 2, Braninkhal,
21.00 uur
Zo. 28 Gendringen-Witkampers, 14.00 uur
December
Vrij. 03 vv Forza Dames 1-Orion Dames 2, Braninkhal, 21.00 uur
Zo. 05 Witkampers-DVV, 14.00 uur

U kunt weer nieuwe agendapunten
aanleveren voor de Larense Agenda.
Mail voor notering op de Larense Agenda: info@weekbladindekijker.nl

Laren- Woensdag 10 november
hebben de scholen in Nederland
boomfeestdag gevierd. In de gemeente Lochem gaf groep 6 van
OBS De Branink in Laren cachet aan dit feest.
Aan de Dijkmansweg zijn maar
liefst 30 lindes, esdoorns en eiken
geplant. Dit onder leiding van collega’s van Circulus-Berkel en de
gemeente. Wethouder van Zeijts
trapte de boomfeestdag af.
Samen planten voor de toekomst
Eiken zijn karakteristiek voor ons
Achterhoekse landschap. Samen
met de lindes en esdoorns zorgen
ze voor een biodiverse en toekomstbestendige bomenrij. Juist
in het buitengebied mogen jonge
boompjes uitgroeien tot beeldbepalende bomen. IJkpunten waar
ook volgende generaties mensen
en dieren onder leven, spelen of
schuilen.
De kinderen werkten in groepjes
en hadden er zichtbaar plezier in.
Samen staken ze de schop in de
grond voor het graven van plantgaten en planten van de bomen.
“Zwaar werk hoor, maar als ik op
mijn schep ga staan dan lukt het
best.” Ook directie en management van Circulus-Berkel hielpen
weer een handje mee.

Actie Kerstpakketten SHLG
Vaste Prik laat de moed niet zakken
Gorssel- Tijdens de laatste actie van Vaste Prik vindt Irma
Krommenhoek op haar ronde
een hele berg peuken en bierdoppen in de berm. Zo maar uit
een auto gegooid. Vuilnis wat de
nodige nadelige gevolgen met
zich mee kan brengen.
Ondanks deze schokkende vondst
laat Vaste Prik de moed niet zakken. Integendeel, de motivatie
wordt er zelfs groter door. Zaterdag 27 november gaan de prikkers al weer op stap vanaf 9.45
tot 10.00 uur op het pleintje buiten bij Rein van de ijssalon Zo en
Nu op het dorpsplein in Gorssel.
Aanmelden kan via: fransje40@
live.nl

Tevredenheid
overheerst bij SVOD
turnsters in Den Haag
Den Haag- Na wedstrijden in
Eelde, Nijverdal, Nieuwleusen
en Reuver werd nu Den Haag
aangedaan voor de 1e plaatsingswedstrijd in de 1e divisie.
De SVOD jeugdturnsters Renna
Alebate uit Bathmen en Chris
Flim (Rijssen) eindigden na de
onderdelen vloer en brug toevallig op een 18e plaats.
Bij de junioren Lina Lenselink
(Eefde) en Susan Rosman (Almelo) werd Susan gehinderd door een
langdurige elleboogblessure en is

nog steeds aan het opbouwen.
Ook Lina is nog in opbouw en is
zich aan het terugvechten na een
rugblessure. Ze turnden daarom
een aangepast programma, maar
ondanks dat wist Susan de hoog-

Lina en Susan.

Lochem- Jaarlijks deelt de
Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen (SHLG) zo’n 220 kerstpakketten uit aan minder
draagkrachtige burgers van
Barchem, Laren en Lochem. Dit
jaar worden de pakketten rondgebracht op 11 december.
Het regelen van de inkopen, het
samenstellen van de pakketten,
het opstellen van de adressenlijsten en uiteindelijk de feitelijke
aflevering aan huis kan alleen met
de grote inzet van vrijwilligers, lokale ondernemers en mensen die
de SHLG financieel ondersteunen.
Wie in aanmerking wil komen
voor een pakket of mensen kent
die een pakket goed kunnen gebruiken kunnen contact opnemen
met de SHLG. Giften zijn ook van
harte welkom. SHLG:, IBAN nummer: NL97 RBRB 0898 3859 03,
shlg.lochem@gmail.com
ste balkscore te behalen. Bij brug
miste de jury een element wat haar
de nodige aftrek opleverde, maar
dat werd na protest teruggedraaid.
Een verdienstelijke 12e plaats was
de beloning. In de andere baan
turnde Lina een constante wedstrijd. Ondanks problemen met
haar vloermuziekje, wist Lina dit
creatief op te lossen en mooi af te
maken. Alom tevredenheid na het
behalen van een salto achterover
op de 10 cm smalle evenwichtsbalk. Het toeval wil dat ook Lina
op een 12e plaats eindigde.
De kop is er af. Nu kan er gewerkt
worden aan perfectioneren van de
uitvoering en het verhogen van de
moeilijkheid.

Bomen maken Gezond!
Het thema van de Nationale
Boomfeestdag 2021 was ‘Bomen
maken Gezond!’. Stichting Nationale Boomfeestdag: “Een groene
omgeving levert een enorme bijdrage aan de gezondheid. In een
groene leefomgeving bewegen

kinderen meer, ontwikkelen ze
vaardigheden, is er minder stress
en zijn ze psychologisch gezonder. Ze kunnen zich beter concentreren en zijn energieker. Kortom,
redenen te over om de speel- en
leefomgeving van kinderen te vergroenen!”

Leger des Heils collecteert voor kwetsbaren
in Lochem
Lochem- In de week van 29 november tot en met 4 december
gaan de collectanten van het Leger des Heils de straat weer op
voor de landelijke collecte.
In het hele land wordt geld opgehaald voor hulp aan kwetsbare
mensen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het buurtwerk van de organisatie. Verspreid
over Nederland heeft het Leger
ruim honderd buurthuiskamers,
bedoeld voor de directe omgeving
en toegankelijk voor iedereen.
Het doel van de buurthuiskamers
is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te
voorkomen. In de buurthuiskamers
kunnen buurtbewoners elkaar leren
kennen, waardoor gewerkt wordt
aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt. Het
overgrote deel van de buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waar-

door het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties.
Vangnet
In de buurthuiskamers kunnen
mensen terecht voor een kopje
koffie, een spelletje, een maaltijd,
een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op steeds meer
locaties wordt ook schuldhulp en
huiswerkbegeleiding
geboden,
aangevuld met lokale activiteiten.
Zeker voor mensen met minder
bestedingsruimte is zo’n locatie
vaak echt een vangnet.
Ook online
Voor wie niet aan de deur kan geven, heeft het Leger des Heils een
mogelijkheid gecreëerd om online aan de collecte te geven. Op
doneren.legerdesheils.nl is daarover meer informatie te vinden.

(Ingezonden mededeling)

Nobel gebaar van
Bosch Car Service Nobel

Lochem- Vorige week heeft de
Hoge Weide van Bosch Car
Service Nobel een auto waskaart gekregen om maar liefst
11 keer gratis de elektrische
auto te laten wassen!
De auto wordt onder andere inge-

zet om bewoners naar afspraken
buiten de Hoge Weide te kunnen
brengen. Een groep vrijwilligers
verzorgen deze toerritten.
Nobel, hartelijk bedankt, de
Hoge Weide is er erg blij mee!
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Willy Alferink winnaar Nationale Kunstdagen 2021
Lochem- “Ja, ik was stomverbaasd toen mijn naam werd
afgeroepen”. Zonder enige
verwachtingen gingen Willy en
z’n partner Tejo naar de Nationale Kunstdagen, dit jaar voor
de elfde keer georganiseerd en
voor de eerste keer in Gorinchem als locatie. Door zowel
de vakjury als door het publiek
werd Willy Alferink met zijn
porselein sculpturen op 7 november gekozen als winnaar
van de Nationale Kunstdagen.
Willy Alferink woont nu alweer
6,5 jaar in Lochem. Hij is een geboren en getogen Heetenaar waar
hij 40 jaar lang, samen met z’n
partner een cadeauwinkel runde.
In 2013 zijn ze gestopt met werken en in 2015 werd de zaak
verkocht. En daar sta je dan op
dat podium... “Ik was totaal overdonderd en sprakeloos”.
In totaal namen 185 kunstenaars
deel aan deze kunstbeurs, ieder
met zijn eigen gehuurde stand.
Er kwamen ruim 2000 bezoekers
voorbij. Willy had een stand van
5 meter waar hij zijn porselein
sculpturen op een professionele
manier had geëxposeerd. Hiervoor hadden ze wandpanelen gemaakt, bekleed met een zwarte
stof. Tijdens de twee beursdagen
kreeg hij volop lof en complimenten. Hoe zou dat komen? “Mijn
werk is opgevallen, waarschijnlijk
door de originaliteit en vakmanschap”. Willy is een perfectionist,
hij gaat net zolang door totdat het
voor de 100% goed is. Dikwijls

Enkele van zijn porselein wandsculpturen.

Gorssel- Zaterdag 27 november wordt in Sport en Cultureel Centrum ‘t Trefpunt de
maandelijkse postzegel-, munten- en prentbriefkaartenbeurs
van De Verzamelaar Midden
Nederland gehouden. Aanvang
10.00 uur.

Willy Alferink, samen met z`n partner Tejo de Haan.
(foto: Almicheal Fraay)
wordt zijn werk vergeleken met
het mozaïeken, maar zo zegt hij:
“Dit is van een heel andere orde....
Allereerst maak ik de basis van de
sculptuur ook zelf en ik gebruik
alleen porselein, afkomstig van de
kringloopwinkels. Mijn kunstwerken zijn opgebouwd uit extreem
kleine scherven porselein”. Willy
knipt al het porselein met tang en
daarna wordt het verlijmd, ingevoegd en opgepoetst. Willy noemt
zijn techniek porseLIJMen”.
Tijdens deze twee dagen konden alle bezoekers een stem uitbrengen en daarnaast werd hij
ook nog eens bezocht door een
10-koppige vakjury. “Het is toch
een soort van erkenning en waardering voor je werk”. Meer en
andere sculpturen vind je op zijn
website: www.willyalferink.nl
Wanneer en door wat ben je
geïnspireerd om met porselein
iets te gaan doen?
“In 2014 heb ik ergens in een galerie een groot beeld gezien die
beplakt was met grote stukken
porselein en aardewerk. Dit beeld
is de aanleiding geweest om iets
te gaan maken met porselein. Ik
heb destijds direct de keuze gemaakt om alleen met porselein te
werken. En ook alleen afkomstig
van de kringloopwinkels. Ik gebruik dus alleen maar afgedankt

porselein. Aan één sculptuur
werk ik gemiddeld tussen de drie
à vier maanden. Ik ben een perfectionist en heb heel, heel veel
geduld”. Willy voegt aan iedere
porselein sculptuur naast zijn initialen WA ook drie porseleinen
oortjes toe. Dit is inmiddels zijn
“handtekening” geworden.
Wat houdt de eerste prijs in?
“Ik mag tijdens één van de volgende edities gratis deelnemen
en krijg een volle pagina in het
Jaarboek Kunstenaars 2022/23
t.w.v. ruim 900 euro”. Willy
maakt geen schilderijen meer en
daarom zijn veel van zijn eerdere
schilderijen voor aantrekkelijke
prijzen te koop. Kijk maar eens
op: www.onlinekunstenaars.nl.
Exposeer je op dit moment nog
ergens?
“Ja, samen met 9 andere kunstenaars (waaronder Ilse Vorstenbosch / zij werd 3e) exposeer ik
tot eind maart bij Galerie Tom
Lucassen in Ommen met porselein
sculpturen en enkele schilderijen”.
Meer info: www.tomlucassen.nl
Oh, ja .... en wanneer het weer
mag, mogen mensen bij hem
thuis de kunstwerken komen bekijken tijdens zijn: Galerie aan
Huis. Wanneer? Dat staat t.z.t op
zijn website.

Foto-expositie Liliane Fonds in Stadshuus Lochem
Lochem- Sempeta uit Kenia
heeft een droom: hij wil chirurg
worden. Maar kun je dromen
waarmaken als je in armoede
opgroeit in een ontwikkelingsland én een handicap hebt? Het
Liliane Fonds gelooft van wel.
De foto-expositie ‘De droom
van Sempeta’ laat zien hoe het
Liliane Fonds kinderen met een
handicap steunt bij het verwezenlijken van hun droom.

toekomstdroom: chirurg worden.
Maar dat hij naar school kan, is
niet vanzelfsprekend. Want wereldwijd gaan negen van de tien
kinderen met een handicap niet
naar school. Deze kwetsbare
groep blijft meestal thuis achter.
Het Liliane Fonds wil dat alle kinderen welkom zijn op school, óók
kinderen met een handicap, zodat

De foto’s in deze expositie zijn
gemaakt door Ronnie Dankelman, freelance fotograaf en medewerker van het Liliane Fonds.
In Kenia trok hij drie dagen op
met Sempeta, een krachtige jongen met veel inspiratie! Op school
wordt hij ‘de directeur’ genoemd.
Naast de foto’s zijn op een beeldscherm ook twee mini-documentaires te zien over Sempeta.
Alle kinderen welkom op school
Op school werkt Sempeta aan zijn

Beurs De Verzamelaar Midden
Nederland in ‘t Trefpunt

Sempeta uit Kenia.
(foto: Ronnie Dankelman)

ook zij de kans krijgen om hun
toekomstdroom waar te maken.
Over het Liliane Fonds
Het Liliane Fonds draagt al veertig jaar bij aan een wereld die
openstaat voor iedereen en waarin
ook de armste kinderen met een
handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. In
samenwerking met lokale organisaties steunt het Liliane Fonds
kinderen en jongeren met een
handicap in dertig arme landen in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
‘Samen kinderen sterker maken
en hun omgeving toegankelijker’,
dat is de missie van het Liliane
Fonds. Jaarlijks worden tienduizenden (65.000 in 2020) kinderen
in hun ontwikkeling gesteund.
De foto-expositie ‘De droom van
Sempeta’ is tijdens de openingstijden (www.stadshuuslochem.nl) te
zien in het Stadshuus. Voor meer
informatie over het Liliane Fonds:
www.lilianefonds.nl

Er zijn een groot aantal standhouders aanwezig om munten,
postzegels en prentbriefkaarten te
kopen en verkopen. Naast ruilen,
kopen en verkopen is het mogelijk
verzamelobjecten te laten taxeren.
Er zijn deskundigen aanwezig, die
kosteloos de waarde van munten,
postzegels, prentbriefkaarten of
doosje met oud vakantiegeld kunnen aangeven.
De Verzamelaar Midden Nederland bestaat dit jaar 70 jaar. Er
zijn twee landelijke jubileum-

beurzen georganiseerd, waarvan
één in Gorssel. De beurs heeft
daarom een feestelijk tintje met
een afdeling tentoonstellingen en
extra veel standhouders uit het
hele land.
Belangstellenden, die ook een tafel willen huren, kunnen contact
opnemen met 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
hebben gratis toegang en niet-leden betalen 2 euro.

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

Vrijwilliger In de Kijker:
Fietje Stegeman
gelopen met 1 van mijn zussen.

Deze keer een leuke enthousiaste vrijwilligster die op het
‘t Talma in Laren te vinden is.
‘t Talma staat midden in Laren
en biedt kleinschalig wonen
voor mensen met dementie en
lichamelijke aandoeningen.
Fietje, wil je iets over jezelf
vertellen?
Ik zit in mijn 70e levensjaar,
dus ben 69, geboren in Gorssel
en ik heb 2 zussen. In 1972 ben
ik getrouwd en zijn we naar Lochem verhuisd. Daar zijn onze
beide dochters geboren. Mijn
man kreeg in 1980 een baan als
conciërge op de lagere school in
Laren en dat was ook de reden
dat we naar Laren zijn verhuisd.
Ik heb als administratief medewerkster gewerkt, maar het
werken met de computer en alle
veranderingen daarin maakte het
voor mij niet leuker om dit werk
te blijven doen. Ik ben toen gaan
schoonmaken bij ouderen en dit
vond ik heerlijk om te doen.
Ik hoorde van je dochter dat je
erg creatief bent.
Ik vond tekenen vroeger al leuk,
maar toen deed je daar niets
mee. Ik ben graag creatief bezig
en zie ook overal wat in. Ik was
laatst aan het opruimen en ik
kwam oude videobanden tegen.
Toen bedacht ik me dat ik hier
wel mee kon breien en zo heb
ik er een vlinder van gebreid en
deze op een schilderij gemaakt.
Daarnaast wandel ik graag, het
liefst lange afstanden. Ik heb al
13 keer de Nijmeegse vierdaagse

Wat is de reden dat je vrijwilligster bent geworden?
Sinds 4 jaar ben ik weduwe en
dat is mede een reden dat ik vrijwilligster ben geworden. Jolanda ( mijn dochter, die werkzaam
is op ‘t Talma) vroeg of het niet
wat voor mij zou zijn om te ondersteunen bij schilderactiviteiten. Dat doe ik dus. Soms zit ik
bij een bewoner die niet zoveel
zin heeft om te schilderen, maar
als ik de bewoner dan betrek in
het kiezen van een kleur, dan
kan het zomaar zijn dat deze bewoner alsnog met mijn hulp ook
wel gaat schilderen.
Wat brengt het vrijwilligerswerk je?
Ik had nooit gedacht dat ik het zo
leuk zou vinden. Elke woensdagochtend ga ik met zoveel plezier
naar ‘t Talma en ga ik met een
grote glimlach weer naar huis.
Soms doe ik ‘niets’, maar kijk
ik anderhalf uur met een bewoner foto’s of een platenboek. En
ja, dan merk ik wel dat de verhalen die ze erbij vertellen niet
kloppend, maar daar ga ik dan in
mee. Of ik zit naast iemand en
dan voel ik haar hand op mijn
arm, dan zitten we gewoon even.
Dat geeft mij voldoening.
Denkt u na dit verhaal er ook
over om vrijwilligerswerk te komen dan op De Hoge Weide of
‘t Talma, dan kom ik graag met u
in contact. Onder het genot van
een kopje koffie kunnen we de
mogelijkheden van het vrijwilligerswerk bespreken.
Bij aanmelding ontvangt u een
bon die beschikbaar is gesteld
door één van de volgende ondernemers: Bakker Wijnant, Bloemist
Wijnbergen, Slagerij Sieverink,
Bakker Nollen, De Tuinkamer of
fietsspeciaalzaak Finke.
Truus Eitens
t.eitens@szmk.nl - 06-10026700
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Wild eten in de Achterhoek
In het najaar, wanneer de bladeren van de bomen vallen, de dagen korter worden en
binnen de open haard weer aan gaat, wrijft menig wildliefhebber zich weer in de handen.
Met een bezoekje aan de Achterhoek en Boetiek hotel BonAparte’s restaurant Le Défi
doe je je smaakpupillen een groot plezier. Het wildseizoen is geopend vanaf 15 oktober!
En waar kun je dat beter ervaren dan in de streek die op dat gebied een rijke traditie kent?
“Stap binnen in BonAparte’s culinaire wereld van wild en laat u volledig in de watten leggen...”

Gasten kunnen aan tafel gaan tussen 12.00 en 18.00 uur.

Sharing wild diner € 94,(2 personen)

Bijpassend wijnarrangement € 22,- pp
Wild Charcuterie op een plank geserveerd
Hinde Rosé, Regent, Rondo - Wierden
*
Hazenrug met puree van knolselderij en
jus van cranberry
Carminicci Rosso Piceno, Montepulciano,
Sangviovesse, Marken - Italië, Wildwijn 2021
*
Proeverij van najaarsdesserts
Bijpassend Dessertwijn van Fons

Wild menu 4-gangen € 52,- pp
Bijpassend wijnarrangement 22,- pp

Gebakken duivenborst met linzen, spek
en uienmarmelade
Château Trébiac, Semmilion, Bordeaux
*
Pompoensoep met oesterzwam en
geroosterde pompoenpit
*
Hertenbiefstuk met hertenbaklever,
knolselderij, stofpeer en Calvadossaus
Domaine Pujol Rouge, Minervois - Languedoc
*
Panna cotta van kastanje met
karamelmousse en kaneelijs
Viña Rubican Moscatel - Navarra
Uitbreidingsmogelijkheid:
Extra koud voorgerecht (€ 10,-)

