
tLevende Nament
zoekt verder
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i-f :aii::.r,*. wat wil de gemeenschap
in de toekomst met de herden-
kingsbijeenkomst'Levende Na-
men'? Zeker veertig bezoekers van
de lustrumeditie dinsdagavond z7
oktober, tussen r8.oo en 2o.3o uur
op de Nieuwe Begraafplaats aan
de Zutphenseweg in Lochem, krij-
gen hierover vragen gesteld.

Voorzitter Pieter Heinstra van
de organiserende Stichting Leven-
de Namen: ,,We willen weten of
we op de goede weg zitten of dat
rvellicht gekozen moet worden
voor een herdenking in de huidi-
ge vorm eens in de twee jaar met
bijvoorbeeld tussendoor een wat
kleinere. Zoals de Líchtjesavond
Laorne die zondag t november
voor het eerst op de begraafplaats
in Laren zal worden gehouden."

'Levende Namen' is nu een
avondbijeenkomst langs een door
fakkels verlichte looproute van
duizend meter met (koor)muzielg
kunstvormen, rituelen, licht, poë-
zíe, warmte en ruimte voor ont-
moeting en voor stilte volgens het
thema 'samen gedenken'. Er is
vooral ruimte voor verdriet en
troost, maar ook voor mooie herin-
neringen. Er is voor elke religieu-
ze groepering wat wils en de orga-
nisatie gaat er prat op dat ook de
islamitische gemeenschap mee-
doet.

\\rie dat wil kan centraal in de
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naarvernrcuwrng
route de namen van overleden
dierbaren, waar dan ook gecre-
meerd of begraven, laten oplezen.

De organisatie greep dit eerste
lustrum ook al aan om voorzich-
tig te vernieuwen. Zo is de route
wat ingekort en ook anders opge-
zet. ,,Vorig jaar begonnen we met
de oorlogsgraven; nu gaan we
eerst langs de kindergraven", al-
dus Heinstra. ,,En er zijn een stuk
of wat nieuwe vormen van kunsq
zoals theater en dans, zandschrij-
ven en het intrigerende hemelÍiet-
sen. Wat dat ook mag zijn.

,,Voortdurende vernieuwing is
belangrijk om steeds nieuwe men-
sen te trekken", meent de voorzit-
ter.

Requiem
De groep bezoekers, ruim vijÍhon-
derd, is redelijk stabiel sinds enke-
le jaren. Naar schatting bestaat de
helft van het bezoekertal uit men-
sen die er al eerder bij waren. Ne-
gentig procent komt uit stad Lo-
chem ze\f; de rest uit Zutphen en
de rest van de gemeente.

. De najaarsmaanden worden elk
jaar weer aangegrepen om te her-
denken. Zo is er zondag l novem-
ber (zo.oo uur) in |anscoop aan de
Emmastraat (www.janstheater.nl)
een film die dírect aansluit bij het
thema'samen gedenken' van Le-
vende Namen. Larenaren die eerst
de Lichtjesavond willen bezoe-
ken, die tussen 19.oo en 2o.3o uur
is, moeten zich dus haasten.

Helemaal in de sfeer is ook het
tradirionele Requiem voor... op
zondagmiddag 8 november (r5.oo
uur) in de Gudulakerk. Uitge-
voerd worden Musikalische Exe-
quien (Duits Requiem) van Hein-
rich Schiitz en motetten van Io-
han Sebastiaan Bach uitgevoerd
door Bachkoor Holland met enke-
le instrumentalisten onder lei-
ding van dirigent Gijs Leenaars.

Extra oplaadpalen voor
elektrische auto's

fietspaden N3í4
De fietspaden op de provinciale
weg tussen Toldijk en Baak zijn
de komende weken beperkt be-
gaanbaar. De provincie Gelder-
land brengt nieuw asfalt aan op
de fïetspaden van de N314 tus-
sen Toldijk en Baak. Het gedeel-
te russen het kombord van Tol-
dijk en de afslag naar bedrijven-
terrein Dambroek in Baak wordt
in de periode tot en met 11 no-
vember aangelegd.
Tijdens de werkzaamheden kun-
nen fietsers gebruik maken van
het fietspad aan de andere kant
van de provinciale weg. De om-
leidingsroute wordt met borden
aangegeven.
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Kleurrijke tunnel Ruurlo oper

MuseuÍn over openbaar
vervoer in oost-Nederland
De Achterhoek krijgt definitief
een openbaar vervoermuseum.
De geschiedenis van het rail- en
busvervoer in Oost-Nederland
wordt samengebracht aan de
KIeine Parallelweg in Winters-
wijk. Museum Transit Oost he-
ten en gaat bestaan uit een werk-
plaats, een clubruimte en het
museum. De start van de bouw
was onzeker, vanwege proefbo-
ringen die aantoonden dat de bo-
dem onder het museum van
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