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“Loarnse Brook 1 april 1945” door Herman Steunenberg
Door: Johnny Ligtenberg
Laren- Vers van de pers een
prachtig glossy magazine van
36 pagina’s over het Loarnse
Brook op zondag 1 april 1945.
Dit magazine bevat het verhaal
van twee neergeschoten jachtvliegtuigen op eerste paasdag
zondag 1 april. Het magazine is
mogelijk gemaakt door zeer gedegen onderzoeksjournalistiek
van Herman Steunenberg.
Hoe komt een gepensioneerd verkeersvlieger piloot met 25 jaar ervaring uit Ugchelen op het idee een
verhaal te schrijven over twee neergestorte vliegtuigen in het Larense
Broek? Zijn voormalige beroep als
verkeersvlieger heeft er namelijk
niets mee te maken. Toch zijn er
zelfs meerdere redenen voor hem
om dit uniek stukje oorlogsgeschiedenis te bundelen voor een geïnteresseerd lezerspubliek. In de eerste
plaats heeft Herman Steunenberg
belangstelling voor deze regio,
want hij is geboren in de buurtschap
Dijkerhoek (gemeente Holten). Nabij het Bonte Paard, zeg maar. Door
zijn blijvende belangstelling in deze
regio en in de vele oorlogshandelingen, die plaatsvonden in deze regio,
heeft hij begin jaren tachtig van de
vorige eeuw, samen met M.J.G.
Hols het boek “Holten in oorlogstijd” geschreven. Dan blijft nog de
vraag over hoe hij tot de kennis van
twee neergestorte vliegtuigen in het
Larense Broek is gekomen. Dat er
een vliegtuig in deze buurtschap
is neergestort wordt wel vagelijk

genoemd. Nergens echter, in geen
enkel historisch bekende uitgave,
wordt gesproken over een tweede
vliegtuig.
Toch ligt dat allemaal vrij eenvoudig te verklaren. Een neef van
de grootvader van Herman Steunenberg was Willem Dondertman
“Poosn’ Willem” uit het Larensebroek, die aan de Tunnelweg
woonde. Hij vertelde het verhaal
in de jaren zeventig aan Herman,
die hier voldoende van meegekregen heeft om daar eens in te
duiken. Dat wordt uiteindelijk wel
heel diep. We hadden het eerder in
dit artikel over het Bonte Paard.
Een uitspanning die nu “Déjà Vu”
heet. Een herinneringsflits uit het
verleden. Een déjà vu over die eerste Paasdag 1 april in het Larense
Broek hebben nog maar zeer weinigen. De jaren hebben dat achterhaald. Toch heeft de schrijver van
het magazine een aantal bewoners
opgespoord die deze herinnering
nog wel hebben. Hij laat ze in
zijn verhaal ruimschoots aan het
woord. Onder hen onder andere
de in september dit jaar overleden
104 jarige Jan Willem Peters. Jan
Willem was die bewuste dag een
jonge man van 28.
De zoektocht van Steunenberg
bepaalt zich niet alleen tot herinneringen van bewoners. Wat de
bewoners weten te vertellen is
overigens bijzonder schokkend.
Zo weten ze te vertellen dat beide
piloten na een perfecte noodlanding het hebben overleefd. Reden
voor de schrijver om gegevens te

Wijziging verschijnen
Weekblad In de Kijker
Als lezer bent u gewend om
twee maal in de maand in de
oneven weken ons Weekblad In
de Kijker te ontvangen. Overheidsmaatregelen trekken, zoals
iedereen ondervindt, een diep
spoor in onze samenleving wat
zeker vaak ondernemend Nederland in vele sectoren diep raakt.
Dit heeft ook financiële gevolgen voor onze krant.
Om als blad toch op een gezonde
financiële wijze te kunnen blijven verschijnen, zien wij ons genoodzaakt om de uitgave terug te
brengen tot een maal per maand.
De bezorging is dan op de laatste
woensdag van de maand. Uitge-

zonderd tijdens de vakantieperiode in juli. Door ons benaderde
ondernemers, die de ruggengraat
vormen in het voortbestaan van
deze krant, is veel begrip voor
deze, voor ons toch wel ingrijpende stap. Wij vragen ook aan
de velen die ons al jarenlang
van redactioneel materiaal voorzien hier begrip voor te hebben
en rekening met inzending van
artikelen te houden. Voor alle
betrokkenen, adverteerders, lezers en medewerkers, waaronder
natuurlijk ook onze bezorgers,
hopen wij zo toch de uitgave van
een prettig leesbare krant te kunnen blijven garanderen.

Herman Steunenberg toont een exemplaar van “Loarnse Brook 1 april 1945”.
zoeken over het squadron geallieerde jachtvliegtuigen dat die dag
Duitse stellingen in Twente en de
Achterhoek bestookt. Wat uit dit
onderzoek aan gegevens naar boven komt is werkelijk verbluffend.
Ongelooflijk dat dit aan alle historici is voorbij gegaan. Van de vele
jachtvliegtuigen die deze dag ingezet werden kwamen er maar liefst
28 niet terug. Twee hiervan komen
dus neer in het Larense Broek. Helemaal een compliment voor de
schrijver van het verhaal is dat hij
ook de namen van de twee piloten
weet te achterhalen. Zelfs het dagboek van een van de piloten met

gedetailleerde gegevens over deze
paasdag komt boven water. Deze
ontbreken natuurlijk niet in het
verhaal.
Ontroerend zijn de contacten die
de schrijver met nabestaanden
van beide piloten weet te leggen.
Hierover is niet alleen veel over te
lezen, maar ook over te zien in het
rijk met foto’s geïllustreerde magazine. Een speurtocht ter plekke
van een neergestort vliegtuig levert
de schrijver zowaar nog een onderdeel van de Spitfire op. Ook dit is
terug te vinden in het verhaal.
“Loarnse Brook 1 april 1945” is
een buitengewoon kostbaar boei-

Schemeren in Museum STAAL

Almen- Marjolein van Heemstra, Volkskrant: “Wat zou er
gebeuren als Nederland massaal aan het schemeren sloeg?
Elke dag de overgang van werk
naar rust zou markeren, elke
dag een uur niets produceren of
consumeren, elke dag het besef

dat tegenstellingen met elkaar
verweven zijn en even, heel even
de mogelijkheid voelen een wolf,
een vleermuis, de mist te zijn.”
Deze schemering is te beleven in
Museum STAAL op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 16.00 en 17.00
uur. Entree 5 euro i.p.v. 7,50 euro.

end uniek document waar vooral
bewoners in Het Larense Broek
met verlangen naar zullen uitzien.
Vorige week werd de complete
uitgave van 500 exemplaren bij
de schrijver in Ugchelen thuisbezorgd. Herman Steunenberg
heeft het glossy magazine in eigen beheer uitgegeven. Het fraaie
document met historisch kostbare inhoud is te verkrijgen voor
9,50 euro en te bestellen mail:
steunenberghj@gmail.com. Na
de bestelling volgt reactie met
vermelding van onder andere portokosten en betaling. Een andere
mogelijkheid om in het bezit van
dit magazine te komen is op de
Larense markt van donderdagmorgen 22 december. Steunenberg staat daar dan zelf. Nog mooi
op tijd voor een waardevol kerstcadeau.
Voor enkele fragmenten uit het
boek zie pagina 4
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Agenda

Afgelasting Kerstviering
‘t Reumpol

Vanwege de huidige coronamaatregelen, waarbij de meeste evenementen zijn geannuleerd, is er geen agenda beschikbaar.

Laren- Om bekende redenen regent het bij de redactie van afgelastingen van activiteiten.
Zo gaat ook de Kerstviering van
woensdag 15 december, georganiseerd door de St. Vrienden van ’t
Ruempol, niet door.

Lochem

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

Winterwandeling Lochemse Berg

Tentoonstelling Lochem op Linnen in Stadshuus
Lochem- Vanaf 7 december tot
en met eind januari organiseert
het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem de tentoonstelling Lochem op Linnen.
Op deze expositie in de Molenzaal
van het Stadshuus zullen ruim 50
schilderijen, etsen en aquarellen
worden getoond, grotendeels afkomstig uit de collectie van het
genootschap. Maar er zijn ook enkele werken beschikbaar gesteld
door particulieren. Een unieke
kans dus om beelden te bezichtigen van Lochem die zelden in het
openbaar te zien zijn.

Er zijn niet alleen afbeeldingen
van Lochem zelf, maar ook Laren
en Barchem komen aan bod evenals boerderijen en buitenhuizen
uit de omgeving. Verder werken
van de in Lochem bekende schilders zoals Gerrit Prop, Hendrik
van Oortmarssen, Toon Klaver
en Gradus ten Pas. Niet vergeten
worden minder bekende schilders,
die het verleden, maar ook het recente verleden doen herleven.
De tentoonstelling is toegankelijk op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en op
woensdag van 9.30 tot 12.30 uur.

Biljartclub B.C. Barchem
Barchem- Biljartclub B.C.
Barchem met 15 leden heeft als
thuishonk `t Onderschoer voor
alle thuiswedstrijden.
Momenteel heeft de club drie
teams die spelen in de middagcompetitie Rubo van de Biljartbond Ruurlo. Deze bond bestaat
verder uit 4 teams van de Bundeling, 4 teams Andriessenhuis,
2 teams De Keizerskroon en 2
teams van Baan Geesteren. Zo-

dra deze competitie is afgelopen
begint de onderlinge competitie,
gespeeld door senioren ‘s middags in `t Onderschoer.
Gezelligheid staat bij de club
voorop, meedoen is belangrijker
dan winnen.
Belangstellenden, die interesse
hebben om deel te nemen, of
meer informatie willen, kunnen
terecht bij contactpersoon Jan
Koopman, tel: 06-15276665.

Sluiting Tramstation rond jaarwisseling
Gorssel- Het Tramstation is
vanaf dinsdag 14 december tot
en met maandag 3 januari gesloten. De huidige expositie van
De Elf Marken over het leven en
dood van Joan Derk Baron van
der Capellen (1741-1784) wordt
verlengd tot eind februari.
Vanaf januari zal de expositie aangepast worden en wat meer laten
zien over Joan Derks beruchte
politieke activiteiten: het pamflet Aan het Volk van Nederland,
Drostendiensten, Burgerbewapening. Dus: uitdieping van de be-

kende wapenfeiten van Joan Derk.
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het
Tramstation: iedere dinsdag van
14.00 tot 16.00 uur, iedere donderdag en vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur en tijdens de open dag
op zaterdag 5 februari van 10.30
tot 15.00 uur. Van buitenaf zijn
exposities in het Tramstation permanent te zien. Op 5 februari zijn
de organisatoren en de samenstellers van de expositie in het
Tramstation aanwezig om tekst en
uitleg te geven.

Dag van de Rechten van de Mens
Lochem- 10 december, Dag van
de Rechten van de Mens, is voor
Amnesty International de aanleiding elk jaar weer brieven te
schrijven. In deze brieven vragen
de schrijvers om gerechtigheid
voor mensen die gediscrimineerd
worden om wie ze zijn, die vastzitten om hun mening, die gemarteld worden om wat ze geloven.
De stapels brieven zijn van enorme waarde. Mensen voelen zich
gesteund. Amnesty vraagt een
brief te schrijven om een leven te
veranderen. Helaas is schrijven
dit jaar niet mogelijk tijdens de
Goede Doelen Markt van 10 en
11 december in de Gudulakerk,
omdat deze markt niet door gaat.
Maar de werkgroep Lochem van

A.I. kan iedereen een 1-persoonsschrijfpakket aanbieden, om thuis
te schrijven. Deze pakketten zijn
gratis en bevatten voorbeeldbrieven, een schrijfblok en een pen, en
zijn af te halen bij de werkgroep.
Zoals elk jaar doen ook B en W
van de gemeente Lochem mee
met de schrijfactie en schrijven
hun brieven in het gemeentehuis.
Een schrijfpakket van Amnesty
International is verkrijgbaar bij
Dukke de Vries, tel. 0573-253423.

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

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

Geen Kerstbijeenkomst
Vrouwen van Nu, Laren
Laren- Door de laatste coronamaatregelen is het helaas niet
mogelijk om bij elkaar te komen
voor de gezellige Kerstbijeenkomst op 15 december.
Het bestuur is al druk met de
voorbereiding van de jubileumviering in januari en hoopt dat die
wel door kan gaan.

Foto: Rob Schouten.
Lochem- De boswachters
van Geldersch Landschap &
Kasteelen organiseren op
woensdag 15 december een
winterwandeling over de Lochemse Berg.
Onderweg krijgen de deelnemers
informatie over het ontstaan van
de Lochemse Berg en wat daar
nu nog van te zien is. Vooraf

online reserveren is noodzakelijk. Start: 14.00 uur. Duur: ca.
2,5 uur. Deelname: 5 euro p.p.,
kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro
p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Tip van de boswachter:
Stevige schoenen aanbevolen.
Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/activiteiten.

Vergeetmenietje van Alzheimer Trefpunt Lochem
Lochem- Met dit persbericht
wil Alzheimer Trefpunt Lochem
laten weten haar vaste bezoekers niet te vergeten. De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert
normaal gesproken maandelijks een Alzheimer Trefpunt in
Lochem. Daarnaast wordt er op
een aantal avonden in het jaar
een thema-avond georganiseerd
voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met
dementie.
Door de nieuwe maatregelen
i.v.m. het coronavirus is het helaas
niet mogelijk bij elkaar te komen,
ook niet voor informatie of ontmoeting. Zodra dit weer mogelijk
is hoopt Alzheimer Trefpunt Lochem elkaar weer te ontmoeten.

In deze tijd is het moeilijk om de
doelgroep te bereiken. Daarom
laat Alzheimer Oost-Gelderland
weten dat ze zelf wel is te benaderen. Mensen die korter of langer geleden zelf, of iemand in
hun omgeving geconfronteerd
zijn met de diagnose Alzheimer
of Dementie hebben mogelijk
behoefte aan meer informatie of
een luisterend oor. Daarvoor is
het mogelijk contact op te nemen
met de Alzheimer Telefoon. Deze
is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur
gratis bereikbaar op 0800-5088
en er is informatie op de website:
www.alzheimernederland.nl
Verder is het mogelijk te bellen met de vrijwilligers van het
Alzheimer Trefpunt in Lochem:
Truus Grijzen, tel. 0573-253862

Schilderijen van Lochem

Het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem bezit heel wat oude en nieuwe schilderijen
van Lochem. Speciaal voor Weekblad In de Kijker
tonen wij steeds een exemplaar uit onze collectie.
Lochem met toren door Henk
Heuvelink 1941
Alweer torent de kerktoren uit
boven de huizen van Lochem.
En opnieuw vanuit een ongebruikelijk standpunt, namelijk de
Westerbleek, aan het begin van
de Nieuwe Beek. Zo nieuw is die
beek trouwens niet, want hij is al
op oude kaarten te vinden.
Op deze plek deden vrouwen de
was en legden die te bleken. Op
de Bleike. En zo heet ook de
Kruidentuin die het Historisch
Genootschap beheert, rechts van
de treurwilg. Het iele
wilgje van schilder Heuvelink is inmiddels een
forse boom geworden en
heeft de recente ziekte
en kaalslag langs dit stuk
Wal en Bleek weten te
overleven.

of 06-51819095 of Miny Kreunen, tel. 0573-254521 of 0633868102 voor een luisterend oor
of informatie. Deze informatie is
ook thuis te bezorgen om het rustig na te lezen.

Vrijwilligers Alzheimer Trefpunt
Lochem: “Wij vergeten u niet en
wensen u veel sterkte toe!” Het
Vergeetmenietje is het symbool
van Alzheimer.
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Familieberichten

AIRCO
A S SERVICE
H
HARKINK

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!
Beatrixlaan 18 7251 AN Vorden

www.aircoharkink.nl
info@aircoharkink.nl

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Wim van Hall
Wim was sinds september 2016 lid van de cliëntenraad van verpleeghuis
De Hoge Weide en ’t Talma en als zodanig zeer betrokken bij alle
bewoners en de organisatie.
Wij herinneren Wim als een gepassioneerde, vriendelijke en zorgzame
man met een warme persoonlijkheid.
Met respect en waardering denken wij aan hem.
rene@renemeutstegeuitvaartzorg.nl
www.renemeutstegeuitvaartzorg.nl
06 43 21 53 85 (24/7 bereikbaar)

Wij wensen zijn naasten sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Groenlo, november 2021
bewoners, medewerkers en vrijwilligers Marga Klompé,
locaties De Hoge Weide en ‘t Talma
raad van bestuur en raad van toezicht Marga Klompé

Met een airco
kun je ook
economisch
verwarmen.
Henri Harkink
Boomkampsweg 6a
7245 WC Laren
06-51963282
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Een paar momenten uit “Loarnse Brook 1 april 1945”
“Ik laat de landingskleppen neer
(…)”
Na ruim 75 jaar kwam de “flap
lever” waarmee De Larminat de
landingskleppen bediende uit de
grond tevoorschijn.
(foto: eigen collectie)

Derk Hijink met op de achtergrond zijn geboortehuis. Hij was getuige van het neerkomen van de Spitfire van De Larminat en diens
daaropvolgende vlucht door de weilanden.
(foto: eigen collectie)

“De propeller stopt met een van
de bladen recht omhoog wijzend.
Ik trek mijn stoelriemen strak aan
en knoop mijzelf zo vast mogelijk.
Ik heb nog steeds radiocontact,
maar wie zal mij horen. Het is
maar een enkele oproep. Ik laat
de landingskleppen neer en draai
tegen de wind in. Het landingsgestel laat ik in.
Ik kom met een klap neer. Palen
vliegen om me heen als ik een
hek en afrasteringen meeneem en
dan staat mijn Spitfire stil. Ik ben
er goed vanaf gekomen. Ik moet
mezelf losmaken en uit de cockpit
stappen. Ik open de glazen kap
en de ijzige Hollandse lucht verwelkomt me. Ik zet het vliegtuig

Bernardo “Pete” de Larminat in de cockpit van een Spitfire.
(foto: aviationart.eu)

dekt met modder kom ik bij het
huis. Daar zegt een jonge vrouw
in perfect Engels tegen mij: ‘Het
spijt me, ik kan je niet helpen. Ik
ben alleen’. Het lijkt verloren,
maar een gratis cursus Duits lijkt
me niets … ik ren. Overal schoten; geweervuur, kanonnen en
mitrailleurs. Vliegtuigen scheren
op boomtophoogte over. Ik haast
me om me, nat tot aan mijn middel, te verstoppen. Ik ga een dennenbos in. Ik blijf doorgaan, maar
vertraag de pas. Ik ben moe. Ik zie
een vat benzine verborgen tussen
de bomen. Duitsers staan er omheen met de rug naar mij toe. Ik
verdwijn naar achteren en rust
wat in een hoop struiken. Ik denk
dat de Duitsers de randen van het
bos bezetten en ik besluit me te
verstoppen en te wachten op de
nacht. Ik ben zeker dicht bij de
linies en hopelijk kan ik ’s nachts
oversteken. Ik vind een oude rustplaats van dieren, zeker van konijnen of zo. Ik nestel me erin en
bedek me met bladeren. De uren
gaan langzaam voorbij.”

Jan Willem Peters. Hij was ten
tijde van het interview 104 jaar
oud en één van de laatste getuigen van het voorval. Peters is
inmiddels overleden (september 2021). Jan Willem had als
dienstplichtige bij het 11de Regiment Infanterie de meidagen
van ’40 meegemaakt. Eerst in
Achterveld en na terugtrekking

nog met een geweerkolf geslagen
en door het plafond geschoten.
Wat later kwamen er twee Duitsers
aan die de piloot met de handen
omhoog afvoerden. Na de oorlog
is het vliegtuig helemaal gesloopt.
Ik heb toen nog twee boordkanonnen die daar lagen meegenomen
en daar “hookpöste’ (hoekpalen)
van gemaakt.”

niet in brand om geen aandacht
te trekken. Ik ontdoe me van mijn
gele zwemvest dat je al op grote
afstand zou kunnen zien.
Dan vallen er schoten en vliegen
kogels over mijn hoofd. Ze komen
uit het naburige bos. Ik verdwijn.
Steek een sloot vol water over, ga
door een doornen heg en over-

Jan Reurslag woonde en woont nog steeds op enkele honderden meters afstand van de crashplaats op erve “Tichelman”.
Jan was destijds 10 jaar en weet nog goed dat de Spitfire er lag. “We
hebben er ook benzine uit gehaald. Later is het gesloopt door oud ijzer
handelaren en is het metaal afgevoerd.”
(foto: eigen collectie)

Online Kinderkerstfeest
Protestantse Kerk Laren
Laren- Vrijdag 24 december
viert de Protestantse gemeente
het Kinderkerstfeest. Helaas
is het niet mogelijk om dit met
elkaar in de kerk te gaan vieren. Daarom wordt het ook dit
jaar weer online uitgezonden
op www.kerkdienstgemist.nl via
kerk van Laren (Gld). De viering begint om 15.30 uur. Later
terugkijken kan ook.
De Protestante Kerk steunt zoals
altijd wel een goed doel door zich
aan te sluiten bij de kerstcampagne van ‘Kerk in actie’. Geeft
licht om vluchtelingen te helpen.
Voor 19 euro is een voedselpakket
voor een heel gezin te regelen. Of
voor 14 euro een maand gezondheidszorg voor een kind. Deze
actie zal binnenkort van start gaan
waar iedereen een steentje aan
bij kan dragen. Voor meer info:
kinderkerstfeestlaren@gmail.com

van zijn eenheid in Vreeswijk
waar hij de capitulatie beleefde,
(foto: eigen collectie)
(Peters meent dat er 2 vliegers uitkwamen, maar dat blijkt niet correct te zijn).
“De Duitsers waren er zo. Bij Bodendieks hadden ze niets in de gaten omdat ze ‘op de keuken’ zaten.
De Duitsers hebben toen de oude

Zonnebloem Lochem-Laren viert 40-jarig jubileum
Lochem- De Zonnebloem afdeling Lochem-Laren heeft 10
november feestelijk het 40 jarig
jubileum gevierd in de Lochemse Schouwburg met vrijwilligers, gasten en genodigden.
De Zonnebloem is een landelijke
organisatie met plaatselijke afdelingen die zich inzet voor mensen
met een lichamelijke beperking,
die soms eenzaam zijn of vaak
niet in staat op eigen gelegenheid
activiteiten te ondernemen.
Hoogtepunt van de viering was
het optreden van de sopraan Angelique Wardenier, die voor een
enthousiast publiek operettemelodieën en tal van andere bekende
liedjes op aanstekelijke wijze vertolkte, waardoor de aanwezigen
al snel uit volle borst meezongen.
Tijdens een korte pauze in het
optreden werden de dames Van

Ockenburg en Pluim onderscheiden met een insigne van de Zonnebloem, voor 40 respectievelijk
10 jaar vrijwilliger.
De viering werd afgesloten met

een gezellig samenzijn in de foyer
van de Schouwburg. Onder het
genot van een glaasje en een hapje
werd nog een uurtje gezellig nagepraat.

IVN-wandeltocht
De Belten en bezoek
Pinetum
Lochem- Zondag 12 december
start om 14.00 uur een IVN natuurwandeling door de bossen
van het landgoed De Belten.
Op het eindpunt wordt Het Pinetum bezocht met zijn meer dan
1000 conifeer-achtigen vanuit de
hele wereld. De eerste aanplant
van dit Arboretum dateert al van
zo’n 60 jaar geleden. Onderweg
is er een pauze met koffie en thee
voor 50 eurocent.
Aanmelden is niet nodig en meelopen is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld.
De wandeling duurt ongeveer twee
uur. Inlichtingen bij de hoofdgids
W. Jouwsma, tel 0573-256250 of
mail w@jouwsma.nl. Startpunt is
in het grensgebied van Lochem
en Vorden, op de T-splitsing Galgengoorweg/Vordensebinnenweg.
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De Hoge Weide vraagt vrijwilligers
Houdt u van wandelen?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die
het leuk vinden om te wandelen met
bewoners met dementie.
Individueel gezellig samen naar buiten,
in de rolstoel of zelf wandelen, een
praatje maken en/of genieten van
de natuur.
WWW.SCHOORSTEENVEEGBEDRIJFZELHEM.NL

Afhaalpunt voor:

Grondwerken | Sloopwerken
Kipper- en diepladertransporten
Verhuur grondverzetmaterieel
Handel in materialen t.b.v. g.w.w.
Verhuur containers

Voor meer informatie:
T.eitens@szmk.nl
Telefoon: 06-10026700

- Zand
- Grind
- Teelaarde
- Compost
- Gebroken puin
- Verhardingsmateriaal

Hooislagen 6 | 7241 NJ Lochem | 0573-421204

www.scholtenbv.com

Maak een afspraak om volgend
voorjaar weer te kunnen genieten
van uw tuin.

Eekmolenweg 28, Lochem • 0573-254630 • www.lammerdink.nl

Ook komen wij graag bij u langs voor
al uw zaag- en snoeiwerkzaamheden.
Ook voor boomverzorging.
Exelse Tol
0573-259704

www.mschepers.nl
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Gemeente Lochem tekent Direct Duidelijk Deal

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

Online Vesper
Kerk Laren
Laren- Hoewel het anders is dan
gewenst viert de Protestantse
Gemeente toch op zondagavond
12 december een Vesper in de
kerk van Laren. Deze is online te

volgen via kerkdienstgemist.nl.
Een Vesper is een sfeervolle dienst
met veel mooie muziek en lezingen. Ds. Jaap Jonk heeft hiervoor
het Adventsthema gekozen namelijk “Geef licht”. De uitzending
begint om 19.30 uur en is ook later terug te kijken.

Vrijwilliger In de Kijker:
Sandra Heijink

Oud collega en nu vrijwilligster. Dit interview is meer dan de
moeite waard om te lezen, al is
het alleen maar als compliment,
omdat Sandra zo positief in het
leven staat.
Sandra, wil je wat over je zelf
vertellen?
Ik ben Sandra Heijink, geboren
in Hengelo en woon nu samen
met mijn vriend en onze hond
in het mooie Vorden. Ik wandel
graag met onze hond. Voor mijn
ziek zijn volleybalde ik, daarna
ben ik een aantal jaren coach van
mijn team geweest en daarnaast
scheidsrechter. Als het lukt wil
ik graag als scheidsrechter aan
de slag bij de volleybal. Sinds
september 2015 ben ik vrijwilligster in De Hoge Weide.
Sandra noemt het “ziek’ zijn al
en ik mag hier alles over vragen en over schrijven.
Ik heb een progressieve vorm
van reuma. 17 jaar geleden heb
ik de VIG opleiding gedaan,
maar ik kan nu niet meer in de
zorg werken door mijn gezondheid. Dat heeft me veel gedaan,
want het werken in de zorg was
het liefste wat ik deed.
Ik ben door de organisatie en
door mijn collega’s heel goed
begeleid tijdens mijn ziek zijn
en in de tijd van mijn afkeuren.
Het afkeuren vond ik vreselijk,
ik was eind dertig en dan wil je
gewoon werken. Op een vrijdag
had ik mijn laatste werkdag en
de maandag erna ben ik gelijk
begonnen als vrijwilligster. Ik
wilde gelijk doorgaan, ik was
bang dat de drempel om weer te
beginnen anders te hoog zou komen te liggen.
Ik ben niet zielig, omdat ik reuma
heb. Ik zeg altijd, ‘ik ben geen
reuma, maar ik heb het’. Er zijn
nog zoveel dingen om van te genieten. Als ik bij mijn ouders op

de boerderij ben en ik kijk om me
heen, dan geniet ik van de natuur.
Omdat ik wist dat mijn reuma
een progressieve vorm had, heb
ik veel dingen die ik graag wilde doen al gedaan. Samen met
Edwin in een luchtballon gevaren. Edwin en ik gaan graag op
vakantie naar Turkije of Griekenland en daar heb ik in een
kloof gewandeld, in wild water
gezwommen en in een slapende
vulkaan gelopen.
Dingen die je graag wilt doen
moet je NU doen. Je leeft nu, geniet ervan. Ik kijk elke dag naar
de mogelijkheden, wat kan ik
nog wel. Ik kan nog veel, ik ben
echt niet breekbaar.
En dan ga je van medewerker
naar vrijwilligster, hoe ervaar
je dit?
Dit voelt zo goed voor mij. Ik ben
er voor de bewoner. Als ik een
gesprek met een bewoner heb,
dan hoef ik niet bij de bewoner
weg, omdat er bijvoorbeeld een
bel gaat of omdat ik naar een
andere bewoner moet. Ik heb in
mijn werk de cursus belevingsgerichte zorg gedaan en dat is wat ik
nu doe. Alles naar de wens en de
behoefte van de bewoner. Ik ben
er twee keer in de week en als ik
kom dan kijk ik wat ik ga doen.
Als er nieuwe vrijwilligsters komen, dan werk ik ze wel eens in,
of we werken samen op. Het blijft
mooi werk en De Hoge Weide
voelt als een warm bad voor mij.
Wat brengt het vrijwilligerswerk je?
Voldoening, ik denk dat ik het in
één woord samen kan vatten. Iedereen zou iets aan vrijwilligerswerk moeten doen, het brengt
zoveel. Het is een verrijking en
geeft mij een goed gevoel.
Denkt u na het lezen van deze
topper er ook over om vrijwilligerswerk te komen doen. Kom
gerust eens kennis maken met De
Hoge Weide of ’t Talma. Bij aanmelding ontvangt u een kleine attentie, aangeboden door één van
de Lochemse/ Larense ondernemers (Fietsspeciaalzaak Finke,
bloemist Wijnbergen, bakker
Wijnand, De Etos, slagerij Sieverink of van de Tuinkamer).
Truus Eitens.
t.eitens@szmk.nl, 06-10026700

Gemeente vraagt tips van inwoners om brieven duidelijker te maken
Lochem- Vanaf 2 december
kunnen inwoners de gemeente
Lochem laten weten of een
brief die ze kregen, duidelijk is.
Taaltips kunnen ze achterlaten
op de webpagina www.lochem.
nl/directduidelijk. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve lanceerde deze pagina vandaag.
En hij tekende namens de gemeente Lochem de Direct Duidelijk Deal.
Steeds meer inwoners geven de
gemeente toestemming op brieven te mailen. De meeste brieven
verstuurt de gemeente via e-mail.
Vanaf 2 december staat in de email bij de brief, de vraag of de
ontvanger een tip heeft. Inwoners
kunnen die achterlaten op www.
lochem.nl/directduidelijk.
Bij brieven die inwoners via de
post krijgen, zit een uitnodiging
om een taaltip te geven. Inwoners
mogen hun tips ook inleveren bij
de publieksbalie in Lochem of
Gorssel, ter attentie van schrijfcoach Lochem. Wil iemand terug
horen wat de gemeente met de
taaltip doet, dan vragen we om
een naam, telefoonnummer of emailadres achter te laten.
Wat gebeurt er met de reacties?
Reacties komen binnen bij de
schrijfcoaches. Deze medewerkers van de gemeente volgden
training en bieden hulp aan collega’s met taalvragen. Samen met
de behandelaar van de brief kijken
ze wat er duidelijker kan.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve ondertekent de Direct Duidelijk
Deal.
Het gaat om de vraag of de tekst
gemakkelijk leest
Inwoners die het niet eens zijn
met een brief, of vragen hebben,
bellen of mailen zoals altijd gewoon met de behandelaar van de
brief.
Direct Duidelijk Deal
Sinds deze collegeperiode besteedt de gemeente extra aandacht
aan duidelijke taal. Er werden al

veel briefsjablonen aangepast.
Dit heeft continu aandacht nodig. Burgemeester Sebastiaan van
’t Erve: “Reacties van inwoners
houden ons scherp. En zijn een
stimulans om steeds aandacht te
hebben voor duidelijke taal. Want
we zijn er voor alle inwoners. Met
het ondertekenen van de Direct
Duidelijk Deal, benadrukken we
nog eens, dat we hieraan werken.
Nu en in de toekomst”.

Bachkoor Holland en Concertgebouw Kamerorkest
brengen Matthäus Passion
Bachs meesterwerk klinkt o.l.v. Gijs Leenaars in Lochem
Lochem- In het voorjaar van
2022 staat het beroemde oratorium van Johann Sebastian Bach - de Matthäus Passion (BWV 244) - opnieuw op
de lessenaar van het Bachkoor
Holland en het internationaal
gerenommeerde
Concertgebouw Kamerorkest. De internationale solisten zijn Mikael
Stenbaek (Evangelist), Niklaus
Kost (Christus), Anna-Lena
Elbert (sopraan), Helen Charlston (mezzosopraan), Seil Kim
(tenor) en Halvor Melien (bas).
Het concert vindt plaats onder
leiding van dirigent Gijs Leenaars in Lochem op zaterdag 9
april om 19.30 uur in de Grote
of Sint-Gudulakerk.
Bachs Matthäus Passion is een
tijdloos verhaal van lijden, verzoening en vergeving, van vriendschap en verraad, eerzucht en
opoffering. Het behoort tot de
machtigste en ontroerendste vertolkingen van het lijdensverhaal
van Christus. Dit magistrale stuk
is één van de onbetwiste muzikale
monumenten uit de klassieke muziek. Na twee jaar het werk niet te
hebben kunnen uitvoeren, kijken
koor, orkest en publiek enorm uit
naar de vier geplande uitvoeringen rond Pasen 2022. Op Goede

Vrijdag zal de Matthäus Passion
traditiegetrouw in de Nieuwe
Kerk in Delft worden uitgevoerd
in het bijzijn van diverse nationale
en internationale gasten van het
gezelschap en de gemeente Delft.
Het Bachkoor Holland wordt sinds
de oprichting in 1921 geroemd om
het bijzonder hoge niveau van zijn
uitvoeringen, die zeer trouw zijn
aan de originele partituren van
Bach. Dirigent Gijs Leenaars is,
naast de vaste dirigent en artistiek
leider van het Bachkoor Holland,
chef-dirigent en artistiek directeur
van het Rundfunkchor van Berlijn.
Uitvoerenden
Bachkoor Holland en Concertgebouw Kamerorkest onder leiding

Foto: Ronald Knapp.
van Gijs Leenaars. De internationale solisten van 2022 zijn Mikael
Stenbaek (Evangelist), Niklaus
Kost (Christus), Anna-Lena Elbert (sopraan), Helen Charlston
(mezzosopraan), Seil Kim (tenor)
en Halvor Melien (bas).
Informatie/tickets
De online kaartverkoop start 2
december via www.bachkoor
holland.nl. Telefonisch reserveren
kan via de Nationale Theaterkassa
0900-9203 (0,45 euro pm). Indien
de concerten geen doorgang vinden vanwege eventuele restricties
vanuit het RIVM en de overheid,
hebben alle kaartenkopers recht
op restitutie.
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In samenwerking met:

Kerstbomen
Aan de Exelse Tol
Kunstroute langs de IJssel

Marianne Geerestein.

Nana Ruegebrink.

Nicole van Heeswsijk.

Ted Kahmann.

Regio- Zaterdag 11 en zondag
12 december doen 17 galeries en
kunstenaars uit Gorssel, Eefde,
Epse en Zutphen van 11.00 tot
17.00 uur hun deuren weer open
voor een interessante en gevarieerde kunstroute. Een route met
exclusieve kunstwerken en de
kunstenaars zijn vaak zelf aanwezig om over hun werk te vertellen.
Deelnemers zijn: Eefde, Landgoed De Isselwaard, Mettrayweg 65: Galerie Nikko: abstracte
schilderkunst en fotografie, www.
galerienikko.nl; Nana Ruegebrink - schilderkunst en fotografie,
n.ruegebrink@gmail.com; Theo
Bosch - fotograaf, theo@theobos.
nl; Henk van Lottum - kunstschilder, hl.v.lottum@gmail.com.
Eefde, Zutphenseweg 132: Galerie Stijl - abstracte kunst, galerie
en beeldentuin.
Gorssel, Molenweg 58: Dorien Plaat - kunstschilder, www.
dorien plaat.nl; Nicole van Heeswijk - moderne sieraden, www.
precious works.nl; Judith Mulder
- keramische kunst, www.ju-kera
miek.nl; Ted Kahmann - emaille,
tedkahmann@gmail.com.
Gorssel, Nijverheidsstraat 1: Atelier De School, kunstgalerie en
antiek en brocante winkel.
Gorssel, Joppelaan 28: Juliëtte
Horn - kunstschilder, juliette.
horn@hotmail.com.
Gorssel, Veerweg 1: Marianne
Gerestein-Hettinga - kunstschilder en keramist.
Epse, Lochemseweg 36: Rudy
Volbeda - schilder ‘en plein air’,
rudyvolbeda@gmail.com; Janny

25 jarig jubileum IJsbaan De Vetweide

Volbeda - beeldhouwer, volbeda.
jb@gmail.com; Egbert Oldenboom - dichter, egbert.olden
boom@gmail.com.
Zutphen, Achterhoven 86: Hemmechien Knip - kunstschilder,
www.hemmechien.nl.
Bij elke galerie/kunstenaar is parkeergelegenheid. RIVM regels
van toepassing.

Rudy Volbeda.

Theo Bos.

Nikko.

Almen- De abonnementenverkoop van de Almense ijsbaan,
die woensdag 8 december is begonnen, duurt nog tot en met
zondag 19 december.
Het is min of meer een feestelijke
abonnementenverkoop van IJsbaan De Vetweide. De ijsbaan staat
al weer onder water en dat nu al 25
jaar. Het is namelijk 25 jaar geleden dat de ijsbaan in Almen verhuisde van de Whemerweg naar de
huidige locatie aan de Vunderinkweg. De IJssportvereniging wil dit
niet ongemerkt voorbij laten gaan
en zal er tijdens de kerstmarkt,
maar ook daarna in het nieuwe
jaar aandacht aan besteden. De ijssportvereniging hoopt natuurlijk
dat de ijsbaan dit schaatsseizoen,
net als vorig jaar weer open kan
met een mooie schaatsvloer om het
jubileum te vieren.
Schaatsliefhebbers kunnen De
Vetweide steunen door in de voorverkoop alvast een abonnement
aan te schaffen. Deze abonnementen zijn ook te koop tijdens de

“Voor elk kind een
Sint” bezorgt een
geweldige middag
Gorssel e.o- “Wauw, wat een
geweldige middag hebben wij
de gezinnen bezorgd! Kinderen die ons herkenden van
vorig jaar en zo blij waren om
ons te zien met nieuwe cadeautjes en dan de nieuwe gezinnen

winterwandeling op 19 december
die start tussen 13.00 en 14.30 uur.
De prijzen van de voorverkoop
zijn: jeugd 4 t/m 12 jaar 4 euro
en jeugd vanaf 13 jaar en volwassen 8 euro. Na de voorverkoop
zijn de prijzen resp. 8 euro en 15
euro. Ook zonder abonnement is
het mogelijk te schaatsen. Prijzen
voor de dagkaarten zijn: 13 jaar
en ouder 3 euro, kinderen 4 t/m
12 jaar 2 euro en kinderen tot 4
jaar gratis.
Het inschrijfformulier is in een
envelop tezamen met het verschuldigde bedrag in te leveren bij
Wendy Ruiterkamp, Whemerweg
6 in Almen. Het abonnement ligt
dan klaar bij de ijsbaan, als deze
open gaat. Ook de niet-schaatser
kan de ijsbaan steunen door donateur te worden. Het donateurformulier is in te vullen tijdens de
winterwandeling of aan te vragen
via de mail. U kunt het inschrijfformulier ook via de mail aanvragen.
Mailadres: ijsbaandevetweide@
gmail.com
met kinderen die niet wisten
wat ze overkwam. Zo ontzettend dankbaar en lief”, aldus
een zeer positieve en enthousiaste reactie van de organisatie “Voor elk kind een Sint”.
Ze wil dan ook iedereen heel
hartelijk bedanken die hieraan heeft bijgedragen in welke
vorm dan ook. Hetzij met cadeautjes, gelddonaties of welke
andere hulp dan ook.
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