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Uitgave van buurtvereniging ‘t Loar

Zaal-Café-Bar
Het gezelligste adres voor jong en oud
Dorpsstraat 43 - Vaassen - Telefoon (0578) 57 28 59

Voor iedere gelegenheid het juiste bloemwerk!
• Elektrotechniek
• Verlichting
• Telefonie • Satelliet TV
• Data netwerk
• Inbraak en
camerabeveiliging
• Brandmeldinstallaties
• Ontruimingsinstallaties
Schorsweg 2 • 8171 ME Vaassen • Tel. 0578 - 571258
info@kramerelektrotechniek.nl • www.kramerelektrotechniek.nl

Buurtvereniging ‘t Loar
K.v.K. Zutphen V102777
‘De Loarkit’: Kluinweideweg 6, 8171 PS Vaassen, telefoon (0578) 57 55 22
http://hetloar.vaassen.nu
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Van de bestuurstafel
De vereniging heeft er een Lid van Verdienste bij: Obbe Zonderman. En of hij
dit verdiend heeft! Hij heeft de penningen van de vereniging zeer overzichtelijk
gerubriceerd en 7 jaar lang uiterst zorgvuldig beheerd
Binnen het bestuur is er geschoven. Henk Boeve heeft de functie van penningmeester van Obbe overgenomen. Coby heeft, hoera!, bijgetekend. En toen?
Wordt het met het bestuur als in het oudhollandse versje van de tien kleine
negertjes?
„ …zes kleine negertjes, die vochten met een wijf, het wijf sloeg er eentje dood,
toen waren het er nog maar vijf…….” Vijf bestuursleden. Niemand heeft gereageerd op de oproep voor de bestuursfunctie die vrijgekomen is. Hoofdtaak
van deze `zich-niet-aangemelde- persoon’ zou het coördineren van het feestweekend zijn. Een draaiboek daarvoor bestaat reeds…doch niemand die dit
aandurft. Want daar komt het op neer: aandurven. Iedereen heeft het namelijk
drukdruk. Dus ik-heb-het-al-zo-druk kan geen excuus meer zijn. Kim, Henk,
Coby, Jos en Joke, het zijn vijf mensen die naast hun bestuursfunctie een druk
leven leiden. Alle vrijwilligers hebben ook een goed bezet leven met vaak nog
andere vrijwilligerstaken naast die voor ’t Loar. Zoals ter vergadering gezegd
werd: het zijn altijd dezelfde mensen die het doen. Kan dat misschien toch een
beetje veranderen? Deze klacht moet het bestuur uiten. Het mag niet zo zijn
dat, eenmaal in het bestuur zittend, je levenslang krijgt omdat niemand de taak
overneemt. De voorzitter heeft tijdens de algemene ledenvergadering aangekondigd dat zij volgend jaar, na zes jaar „ gediend te hebben”, haar stokje overgeeft aan ????????? Als er dan weer niemand reageert, dan:
,,vijf kleine negertjes, die dronken een glaasje bier, eentje stikte in het schuim,
toen waren het er nog maar vier…..”
Maar… komt tijd komt raad. Of zoals we op ’t Loar zeggen: ’t kump allemoal
goed.
Want kijk naar onze Loarkit, hoe goed, vetmooi, deze geworden is. In een razend tempo van 3 weken hebben de entree, wc’s en de muur in de Loarkit een
metamorfose ondergaan. Dank aan de vele handige vrijwilligers en sponsoren
die dit mogelijk hebben gemaakt als cadeau voor haar verjaardag op 24 april
aanstaande. Dan bestaat de buurtvereniging 35 jaar. Deze verjaardag wordt natuurlijk gevierd. En wel met een receptie op de 24ste in de Loarkit vanaf 20.00
uur.
Ook zal er dit jaar in ieder Boekske, dus vier keer, aandacht aan dit ”35- jarige
bestand” gegeven worden. Met foto’s en anekdotes uit de ouwe tijd.
De vereniging doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Misschien dat
daar voor ons een duit in het zakje uitkomt. Wie weet. Er moest worden be2

Weet wat u eet!

Bij de de Scharrelslager bij u in de buurt,
kunt u terecht voor een (h)eerlijk stukje vlees.
Waarom Scharrelvlees:
Beter leven
Langer leven
Buiten leven
Geen groeibevorderaar
Meer levensruimte

U vindt dit terug in de smaak en kwaliteit van
onze producten.
Profiteer van onze wekelijkse aanbiedingen
(zie stoepbord en winkelreclame).

SCHARRELSLAGER-POELIER

FRED KAMPHUIS

Openingstijden: di. t/m vr. van 8.30-17.30 uur • zat. van 8.00-16.00 uur. Ma. gesloten

Zwolseweg 204 - 7315 GP Apeldoorn - Tel. 055-5211306

schreven wat de buurtvereniging zoal voor sociale activiteiten organiseert.
Teveel om hier op te noemen, kijk verder in deze uitgave en schrijf je in voor de
komende activiteiten!
Behalve het geweeklaag over een op te vullen bestuursfunctie, gaat het de
buurtvereniging zeer goed. Vol levensvreugd is zij haar 35ste jaar ingehuppeld!
Lieve leden, laat onze vereniging heeeel oud worden en blijf haar koesteren.
Daarmee houden we ons Loar als het mooiste plekje ter wereld!!!!
PS In de herziene druk van het versje ‘tien kleine negertjes’ is titel van het versje veranderd in ‘tien kleine ja-gertjes’

Wat hebben we gedaan en wat
gaan we doen?
Het jaar 2014 is heel feestelijk afgesloten met een aantal gezellige activiteiten.
Het begon met het bezoek van Sinterklaas in de Loarkit.
Een groot aantal kinderen was hiervoor bijeengekomen. Heel fijn dat er weer
zoveel jeugd is. Dat geeft hoop voor de toekomst.
Daarna de kerstactiviteiten voor jong en oud.
Eerst werd er door een vast groepje
de Loarkit aangekleed met kerstversiering.
Fraaie kerststukjes met complimenten
aan Janny H en een kerstboom
geschonken door de fam. van Huffelen.

Daarna was er nog wat lekkers te eten
samen. De ouderen hebben samen genoten van een heerlijke kerstlunch, verzorgd door Elly en Yvonne.

De jongste kinderen hebben samen
een sneeuwpop gecreëerd door aankleding van een grote dennenappel.

Als onderbreking was er een beamervoorstelling door de zandtovenaar met
een kerstverhaal.
Natuurlijk de jaarlijkse kerstbingo met
mooie en lekkere prijzen.
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De laatste zondagmiddag van het jaar
konden de bestelde oliebollen en verdere lekkernijen worden afgehaald.
Daarbij ontbrak natuurlijk de glühwein
en erwtensoep niet waar gretig gebruik
van werd gemaakt. De oliebollen werden
ter plekke vers gebakken in een kraam
van bakker v.d. Kwast.
Dan was er de nieuwjaarsreceptie met o.a. bezoek van de Rossumdaerpers.
Deze avond werd ook een eigen Loars pilsje geïntroduceerd t.g.v. ons 35 jarig
bestaan wat we in April samen gaan vieren. Direct na de nieuwjaarsreceptie is
begonnen met vernieuwing van de toiletgroepen. Op zaterdag werd alles eruit
gesloopt en binnen 3 weken was het klaar. Dit met medewerking van een groot
aantal vrijwilligers met gouden handjes. Het resultaat is verbluffend mooi. Zowel de entree als de toiletgroep. Wat hebben we veel vakbekwame mensen in
de buurt en zelfs sponsoren in onze eigen kring. Toen alles klaar was heeft een
groep dames de Loarkit weer ontdaan van alle stof en gruis zodat er weer fris
gebruik gemaakt kon worden van ons
buurthuis.
En als kers op de taart werd een fraaie
wandschildering op de muur gemaakt
door Maxime van Amersfoort naar voorbeeld van een oude foto van de Hutte
van Ka met haar bewoners.
B.B. mocht dit onthullen op zaterdag 21
februari.
1e Woensdag van februari genoten een 30
tal Loarders van een voortreffelijk stamppottenbuffet. Dit jaar was keurslager Kroon uit
Vaassen de leverancier.
17 Maart jaarvergadering met een lekkere
afsluiting na het zakelijke gedeelte.
Het 1e weekend van April is het Pasen waar de gebruikelijke activiteiten weer in
en rond de Loarkit zullen plaatsvinden.
Onze toneelclub Helias zal op 9 en 10 april weer een komedie voor ons opvoeren in de Wieken. Kom allen kijken naar deze enthousiaste groep die dit toch
maar weer voor elkaar krijgt.
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Aanbevolen door de meeste verzekeraars!

Riezebosweg 6, Ind.terrein Eekterveld, 8171 NT Vaassen, Tel. 0578 571227

isolatiewerken

GISOLA b.v.
voor warmte,
koude en geluid

Uitvoering van alle isolatiewerken
Voor warm en koud water
*
Lage- en hogedrukstoomleidingen
*
Koelinstallaties
*
Plaatwerk op elk gebied
*
Levering van alle soorten
isolatiemateriaal

Hanendorperweg 81, 8166 JW Emst, Telefoon 0578-661535/573999

24 April wordt het 35 jarig bestaan van ‘t Loar gevierd.
8 Mei bloemenbingo.
14 Mei dauwtrappen
2 Juni busreis.
Dus er is en was weer van alles te beleven in en om onze Loarkit.
Maak gebruik van het aanbod want zonder elkaar geen verenigingsleven. Wip
ook eens aan bij o.a. het klootschieten, jeu de boulen, kaarten, biljarten, pilatus,
toneelspelen, crea avonden, fietsen in de zomermaanden voor dames.
Wat wilt u nog meer, voor elk wat wils.
Een levende vereniging maken we samen.
Ik wens jullie allemaal een fijn voorjaar en mooie paasdagen.
Groetjes Rikie.
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In het vorige Loarse boekje stond een foto van de boerenbruiloft op de Vecht
van de familie G. Diks en M. Hurenkamp.
Weet u naar aanleiding van welke gelegenheid onderstaande foto is gemaakt?
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Algemene ledenvergadering
Notulen Algemene ledenvergadering 17 maart 2015
Aanwezig: 28 leden en het bestuur.
1. Opening:
Joke Smit (voorzitter) opent de vergadering en vraagt aandacht voor het overlijden van Hein Dijkgraaf en Nicole Heemskerk. Ze bied haar excuses aan namens het bestuur voor het vergeten te benoemen van het overlijden van Annie
Vollerink-van Bussel vorig jaar.
De verbouwing van de toiletten en de muurschildering en natuurlijk de nieuwe
kapstok worden benoemd.
Er zijn veel nieuwe leden bij gekomen vooral bij het sinterklaasfeest was dat
goed te merken er waren maar liefst 18 kinderen aanwezig.
Het jaar is omgevlogen en dat komt omdat we veel plezier hebben met elkaar
zowel onder de leden als in het bestuur.
2. Notulen vorige vergadering:
De notulen hebben gestaan in boekje 137 1e kwartaal 2014 en niet in boekje
141 zoals per abuis vermeld staat in de agenda.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag secretaris:
(jaarverslag staat elders in dit boekje afgedrukt)
4. Jaarverslag penningmeester:
Obbe deelt de begroting en specificaties van o.a. de bar omzet uit.
Obbe legt uit dat het jaar 2014 financieel iets minder is dan 2013.
Maar dat is binnen de grenzen gebleven.
De barexploitatie de contributie en de opbrengst uit activiteiten zijn ongeveer
gelijk gebleven.
De rente is wat teruggelopen.
De begroting voor de verbouwing lijkt mee te vallen, er moeten nog een aantal
rekeningen binnen komen.
De bar omzet op rekening is terug gelopen dit betekend dat er minder mensen
een feestje hebben gegeven in de Loarkit.
Obbe geeft een toelichting op de balans.
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BADKAMER - KEUKEN
WAND- EN VLOERTEGELS
Laarseweg 18-1, 8171 PP Vaassen
Tel. 0578-617411, Mob. 06-22754147




















Aalbosweg 29-31
8171 MA Vaassen
Tel. 0578-573430
info@galvaniseerbedrijfdevries.nl
www.galvaniseerbedrijfdevries.nl

SPECIALIST IN METAALOPPERVLAKTE BEHANDELING
Beitsen en passiveren van RVS
Baden 6000 x 2000 x 1500 mm
Elektrolytisch verzinken
Blank/geel passiveren en sealen
Baden 4000 x 800 x 1500 mm

Betonboren • Betonzagen
Sleuvenzagen • Sloopwerk

Holthoevensestraat 6A, 7384 SP Wilp
Tel. 06 - 48 40 86 27, Fax 055 - 540 39 88

5. Verslag Kascommissie:
Koos Ronde, Evert Jonker en Eric Jansen van de Sligte hebben een bezoek gebracht aan de penningmeester en de financiële administratie gecontroleerd.
Het zag er allemaal prima uit complimenten voor de penningmeester.
6. Verkiezing nieuw lid van de kascommissie:
Koos Ronde verlaat de kascommissie en Gert Groeneveld biedt zich voor deze
functie aan.
7. Bestuursverkiezing:
Coby Boeve is aftredend en wordt herkozen.
Er is een bestuursfunctie beschikbaar gekomen om het feestweekend te coördineren. Er heeft zich niemand hiervoor aangemeld. Joke doet nogmaals een
oproep hiervoor.
Obbe Zonderman is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft besloten
om Obbe lid van verdienste te maken en bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Henk Boeve jr. wordt gekozen tot nieuwe penningmeester.
Hiernaast de foto van Obbe Zonderman
die bedankt wordt voor al zijn verdiensten 7 jaar lang voor de buurtvereniging
’t Loar door voorzitster Joke Smit.
8. Uitbreiding gebied buurtvereniging
’t Loar:
Op 13 mei heeft ieder lid een schrijven
gehad met een kaartje hoe de uitbreiding er uit zal gaan zien. Iedereen had de mogelijkheid om hierop een reactie
te geven. Er zijn maar een paar reacties op gekomen. Deze reacties zijn meegenomen en het kaartje is aangepast.
De Gortelseweg is verlengd tot aan de Niersenseweg en de Prins Bernardlaan
tot aan de Emsterweg. Bij de mensen die nu binnen dit gebied wonen, wordt
eenmalig een Loars boekje bezorgd met daarin de vermelding dat ze lid kunnen worden van onze vereniging.
Er wordt nog een opmerking gemaakt waarom het laatste stukje van de Ankerweg er niet bij betrokken is? Dit is om te voorkomen dat er onduidelijkheden
komen m.b.t. tot de camping.
Er wordt besloten dat de eigenaar van de camping wel lid mag worden maar de
campinggasten niet. Dit zal in de statuten worden beschreven.
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De uitbreiding wordt door de leden goed gekeurd en de statuten zullen worden gewijzigd bij Notaris Ridderhof.
9. Activiteiten in het komend verenigingsjaar:
Coby vermeldt de activiteiten van het komend jaar.
Joke doet gelijk een oproep voor redactieleden voor de nieuwe website.
Gert Groeneveld beheert deze site en heeft de technische kant er voor gedaan.
Gert vertelt dat er mensen nodig zijn om teksten foto´s e.d. aan te leveren. Er
wordt in de nieuwsbrief nog een datum geprikt om met belangstellenden om
de tafel te gaan zitten.
Hilly Schäffer meldt zich alvast aan als vrijwilliger hiervoor.
Rikie Gorkink merkt op dat het nu toch ook al de bedoeling is dat er bij de verschillende activiteiten foto’s e.d. gemaakt worden en dat naar Henk Rozendal
gestuurd wordt.
Dit gaan we nu zelf doen omdat Henk Rozendal heeft aangegeven het rustiger
aan te gaan doen.
Jos Bijsterveld brengt ons jubileumbier nog even onder de aandacht. Hierop
staat een zelf ontworpen etiket van de “Hutte van Ka”. Deze kunnen besteld
worden er hangt een bestellijst in de Loarkit.
10. Rondvraag:
Evert Jonker: Dat we moeten nadenken over WIFI in de Loarkit. De mogelijkheden hiervoor worden bekeken en er zullen offertes worden aangevraagd.
Koos Ronde: De route voor het dauwtrappen word door Koos en Marion uitgezet.
Arie Dijkkamp: of we eens willen bekijken of we een Achterhoekse Revue op
het Loar kunnen krijgen met het feestweekend. Joke benoemt Arie tot jurylid
van het pompoenwegen.
Ieder lid krijgt pompoenzaad en er komt een wedstrijd wie de grootste pompen
heeft.
Henk Nengerman: Er zijn een aantal mensen voor wie de muurschildering niet helemaal af lijkt. Zou er aan de rechterkant een boom o.i.d. bij kunnen? Bennie
Breden zegt dat het net is zoals in het echt leven: “ Het echte leven is ook nooit af.”
Henk zegt dat er vraag is naar een invalidenparkeerplaats. Hier wordt over nagedacht.
Henk bedankt ook namens alle leden het bestuur voor hun inzet.
Koos Ronde vraagt of er al een nieuwe vrijwilliger is om het rondbrengen van
het Loarse boekje . Eric Jansen van de Sligte wil dit wel gaan doen.
Evert Jonker vraagt of het Loarse boekje niet digitaal naar de leden gestuurd
kan worden zodat dit geld en papier bespaart en je hebt minder mensen nodig
om dit rond te brengen.
8
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Café - Eetcafé

van de Schepop
Emst

Vernieuwde zaak, nieuwe ideeën!
Wij verzorgen voor u verschillende buffetten v.a. 10 pers. Zowel in
onze zaak als buiten de deur. Frans, Italiaans, Duits en Hongaars.
Hollands en stamppotten naar keuze.
Tevens uw adres voor salades en hapjes.
Meer info: www.cafevandeschepop.nl
E-mail: schepopemst@hotmail.com
Hoofdweg 25-27, 8166 AC Emst
Tel. (0578) 661255, fax (0578) 662157

Beekstraat 38, 8162 HB Epe. t. 0578 - 62 94 90 f. 0578 - 62 76 96
e. info@overmarsvastgoed.nl i. www.overmarsvastgoed.nl

De aanwezige leden willen toch graag dat het boekje blijft dit is ook aantrekkelijker voor de adverteerders.
Ook blijkt de muziekinstallatie lastig te bedienen. Henk Nengerman wil dit
graag even uitleggen. Er is wel een duidelijke beschrijving bij maar er moeten
veel handelingen worden verricht om muziek te draaien. Je hebt daar tijdens
een bardienst niet voldoende tijd voor. Het werkt niet sfeer verhogend. Evert
wil graag dat er bij een feestje een usb stick o.i.d. gebruikt kan worden waar
urenlang muziek opstaat zonder gepraat erdoor. Dit blijkt met deze apparatuur
niet mogelijk.
Jos gaat hier naar kijken of we het makkelijker kunnen maken.
Coby vraagt of er maandag na het biljarten goed gekeken wordt of de verwarming lager wordt gezet en het koffiezetapparaat uit.
Henk Nengerman vraagt of er nu niemand aanwezig is die de bestuursfunctie
wil gaan vervullen. Helaas is er niemand beschikbaar. Joke zegt nu alvast dat ze
volgend jaar aftreedt als voorzitter en zich niet herkiesbaar stelt.
De vergadering wordt gesloten.

Boeren gezegdes
Wie een bruid neemt om de buit,
verliest de buit en houdt de bruid.
Een moeder kan met de naald 9 kinderen verzorgen, een vader met zes paarden nog niet één.
Wie leeft er zo blij, frank en vrij
als hij op zijn boerderij.
Een man is het hoofd en de vrouw de nek die het hoofd draait zoals zij het wil
en het resultaat is een voorbeeldig huwelijksleven.
Een flinke boerin kan met een slechte boer vaak nog veel voor het gezin bereiken
Maar een slordige boerin kan zelfs voor de flinkste boer nog geen gunstige gezinsresultaat te voorschijn toveren.
‘t Kalf wordt een koe maar een ezel blijft een ezel.
Schaduw wordt uit licht geboren.
9
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Buurtvereniging ’t Loar – Lustrum 35 jaar
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Op 24 april 2015 viert buurtverenging ’t Loar haar 35 jarige lustrum daarom het
hele jaar in het Loarse boekje een speciale rubriek waarin verhalen en foto’s
staan uit ons 35 jarige bestaan.
Hoe is de buurtvereniging ’t Loar ontstaan 35 jaar geleden?
Tijdens een Loars feestje ontstond het idee bij Geert Harleman, Bam Klomp en
Jaap Spijker een buurtvereniging op te richten. Men wilde de gezelligheid en
de saamhorigheid van dit feestje vasthouden want in zo’n kleine gemeenschap
had men elkaar nodig. Na de nodige publiciteit werd er een bijeenkomst belegd op vrijdagavond 25 januari 1980 in de grote zaal van dorpscentrum Spoorzicht en de opkomst was groot namelijk meer dan 100 personen. Die avond
werden er allerlei ideeën geopperd zoals veel dingen die we samen kunnen
doen zoals dames voetbal, trimclub, buurtreisje naar b.v. Urk en andere voorstellen waren cabaret, film, toneel en bier- en wijnproeverijen. Zo gebeurde het
dat nog diezelfde avond er kandidaten werden gevraagd voor het bestuur, en
na een schriftelijke verkiezing werd het eerste bestuur gevormd door: voorzitter
Johan van Dijk, secretaris Peter Bosch en penningmeester Anna Marissink, Joop
Klomp, Bennie Breden, Toon Bouwmeester, Jaap Spijker, Lucas Veldhuis, Mieke
Bourgonje en Rikie Gorkink.
Bovendien werd er ook nog een jeugdbestuur gekozen en hiervoor werden
benoemd: Johny Breden, Jos van Bussel, Guus Breden, Henk van Bussel en Ingeborg van Dijk.
Na de oprichting werd de akte bij notariskantoor Ridderhof gepasseerd en was
de “Buurtvereniging ‘t Loar” een
feit.
Hieronder een
foto van de bestuursleden.
Er werd ook gelijk
een activiteitencommissie
samengesteld en
veertien dagen later werd er al mee
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gedaan met de carnavalsoptocht met een wagen waarop de Hutte van Ka was
uitgebeeld. Deze
deelname aan de carnavalsoptocht leverde de buurtverenging gelijk een eerste
prijs op!
Het schamele huisje dat inmiddels is afgebroken is altijd een begrip geweest op
’t Loar.
Het stond centraal in de buurt en vandaar het buurtblad als ondertitel kreeg:
“In en um de hutte van Ka”.
Er werd inmiddels ook al een jeugdbestuur en damescomité samengesteld en
er was zelfs een eigen volkslied, die al in 1954 werd gemaakt door Wijntje van
Lammert.
Om een eigen clubgebouw te kunnen bekostigen nam de buurtvereniging ’t
Loar deel aan de dorpsavonden die door de VVV Vaassens Vooruitgang werden
georganiseerd.
Zo’n dorpsavond had de bedoeling om niet alleen aan het publiek waaronder
vakantieganger en dorps- of streekgenoot de nodige actieve en passieve ontspanning te bieden maar ook in het bijzonder om die ouderwetse, gemoedelijke dorpsmentaliteit weer op te roepen.
De VVV beschikte op woensdag 9 en 30 juli 1980 voor het eerst over dertig
vaassenaren, die vanuit de nieuwe nog maar enkele maanden bestaande
buurtverenging ’t Loar met veel enthousiasme de dorpssfeer tot leven wilde
brengen. Dit deden ze d.m.v. een eigen spelprogramma bestaande uit een
kegelbaan, de ouderwetse stoelendans, een verkleedtent waarin men zich in
een Veluws kostuum kon steken om zich zo “op de kiek” te laten zetten, er worden wedstrijdjes ringsteken op de fiets gehouden, er is een rad van avontuur,
touwtrekken, ballen gooien, een grabbelton enz. en er werden demonstraties
gegeven van enkele oude
ambachten zoals spinnen,
bijenkorven maken e.d.
Hiernaast een foto van de
carnavalsoptocht waarop
de Hutte van Ka werd afgebeeld.

Nog twee verhalen over het busreisje en onze toneelverenging HELIAS.
Busreisje
Het eerste verhaal hieronder gaat over ons 35 jarig busreisje.
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Kwaliteit van
uit het verleden,
aangepast voor de
toekomst!
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Vanaf het begin werd er in de zomer een bus dagtocht georganiseerd.
Aanvankelijk alleen voor de 60plussers maar toen de vergrijzing minder werd
mocht iedereen die mee wilde ook instappen. De bestemming is tot op heden
altijd nog een verrassing geweest. Het doel is ook niet zo belangrijk maar wel
om een hele dag in goede sfeer met elkaar door te brengen en dan ook nog het
liefst een leuke bezienswaardigheid aan te doen.
En dat lukt nog steeds.
En waar zijn we allemaal wel geweest.
O.a. Giethoorn, orchideeënhoeve, paardenmelkerij, Ootmarsum, weerribben,
Doesburg, Imca Marina, Erve Kots, kaasmuseum, mosterdmuseum, Hindelopen,
rozenkwekerij, Hardenberg, kippenfarm in Haps, klompenmakerij, Volendam,
tingieterij, Bentheim etc…
De 1e keer was Jaap Spijker de buschauffeur. Hij reed o.a. naar de fam. Dijkman
in Beltrum. Deze familie heeft jaren op de boerderij gewoond waar nu de fam.
Overeem boert. Dat was een leuk terugzien. ’s Avonds was er een mooi feestje
in de kantine van de fam. Lubbers aan de Hanendorperweg.
Daarna is Dick Logtenberg jaren de vaste chauffeur geweest. Hij woonde in
Vaassen dus dat was meteen
een onderlinge klik.
De laatste jaren organiseren
Coby en Meggie de busreis. En
het is nog altijd even mooi om
mee te gaan. De bus is altijd vol
dus daar kun je wel uit afleiden
dat de animo nog groot is.
HELIAS (Het Laar In Andere Schoenen)
Op 12 mei 1984 was de allereerste uitvoering van deze nieuwe toneelclub in
Vaassen. Onder leiding van Jan Wijnhout en Henk Schumacher was de première
in zaal Spoorzicht. Later is er vaak opgetreden in de Rank en alweer sinds lange
tijd in dorpscentrum de Wieken. Een enkele keer was er zelfs op verzoek een
optreden buiten de plaats.
In boekje no.18 is te lezen dat de zenuwen voor het eerste optreden zeer hoog
waren. Maar het bleek een gouden greep. Want tot nu bestaat de groep nog
steeds en wordt er jaarlijks een stuk opgevoerd.
2 Avonden voor een goed gevulde zaal. In no. 102 is te lezen dat achtereenvolgens Henk Schumacher, Martien Dijkman, Marinus van Oort, Mieke Bourgonje
en Jaap Spijker de regie voerden. Gerrie en Jaap Spijker zijn de enigen die alle
stukken hebben meegedaan.
In een plakboek lees ik dat het 3e stuk “Mensen op drift” en het “ Ontvolkte
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huis” in 1993 vrijwel de enige
dramatische stukken zijn geweest. Meestal word gekozen
voor een klucht waarin ook
lekker dialect gesproken kan
worden.
Andere stukken waren: De
aap uit de mouw, het Veenspook, Lucy’s baby, Geluk
voor ieder, Hoogspanning levensgevaarlijk, Verliefd Verloofd maar nooit getrouwd, Herrie in de oude jachthaven Stoete met Keeze en nog veel meer.
Zolang er nog genoeg Loarsen zijn die willen toneelspelen, met enkele aanvullingen van buitenaf, kunnen we nog vaak genieten van onze eigen buurtmensen die een avond in andere schoenen staan.

Bomen
Vroeger toen het hier allemaal nog kleine boertjes waren die van elk stukje
grond moesten bestaan was men niet zo op bomen gesteld. Ze gaven schaduw en je moest er met de ploeg omheen bouwen. Dit beeld is thans geheel
veranderd ‘n huis zonder boom staat er naakt bij. Wij worden er steeds meer
bewust van het nut van onze bomen, de regenwouden worden wel de longen
van onze wereld genoemd. Wij zijn gelukkig als wij goede longen hebben en
onze voorouders vonden in de bomen hun natuurlijke geneesmiddelen. De
vruchten, bladeren, schorst, bast en de wortels van de bomen vormden de
natuurlijke ingrediënten voor geneesmiddelen. Neem de appel, het dagelijks
leven in de middeleeuwen maar ook lang daarna was niet voorspelbaar zonder
deze vrucht Karel de Grote beschikte de aanplant van edele appelsoorten bij
de wet en tegen het einde van de middeleeuwen kende men in Midden Europese streken al 200 soorten appels. De appel werd zonder dat men het wist
waarom, de vitamine leverancier voor de winterdagen als er geen vers fruit
en verse groenten waren. Het was de remedie tegen scheurbuik, bloedingen,
spierverval, tanduitval en aandoening van de slijmvliezen. De appelvoorraad
was de huisapotheek van de gewone man. Andere bomen waren erg in trek
zoals de eik deze boom speelde zo’n rol voor de mensen dat hij zelfs nog een
tijd is vervolgd door de eerste uit Ierland afkomstige missionarissen. Om onze
heidense voorvaderen te overtuigen dat deze boom niets heiligs had en ook
geen bescherming bood tegen het kwaad velden zij ontelbare eiken. Later
werd de boom des te meer op waarde geschat. Eiken schorsthee was een pro13
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baat middel tegen brandwonden, men maakte er kompressen mee. Eikelkoffie
werd kinderen voorgeschoteld die aan de gevreesde Engelse ziekte leden. Aan
een boom hebben wij misschien onze toekomst te danken, dat is de Ginkgoboom die door de Nederlanders in de 18e eeuw vanuit het verre oosten naar
Europa werd gebracht. Volgens schattingen bestaat deze boom al 150 miljoen
jaar en waarschijnlijk is hij voor de ijstijd ook in Europa inheems geweest. Het
bijzondere van deze boom is dat hij bijna alle bodem- en luchtvervuilingen kan
verwerken, de Ginkgo heeft een arsenaal aan geneeskrachtige middelen en
de farmaceutische industrie heeft grote aandacht voor de boom. Ginkgo preparaten worden gebruikt om de bloedcirculatie te bevorderen en hebben ook
vaatverwijdende invloed. Wat ook belangrijk is, is dat ginkgo preparaten niet alleen verwijdend werken maar ze breken ook afzettingen in de vaten af. En wat
denk je van onze taxusboom die veel worden aangeplant in parken en tuinen
en op kerkhoven. De plant is giftig, hij wordt gebruikt in bestrijding van kanker.
De boom kan heel oud worden naar schatting meer dan 1000 jaar. Ik ben blij
dat onze overheid met het toenemen van asfalt en de bestrating streng toeziet
op het bomenbeleid en niet zo maar een kapvergunning afgeeft. Heel vroeger
stierven mensen nog voor hun bomen. In een dorpje in de Rajasthanwoestijn in
India groeiden prachtige Khejadi bomen, iedere bewoner voelde zich met een
boom verbonden op een dag wilde de maharadja van Jodphur de bomen laten
omhakken om het hout voor een nieuw paleis te gebruiken. In hun gevecht om
ze te redden klampten zij zich aan de bomen vast. De bomen werden geveld
samen met de dorpelingen. Onlangs sprak ik een oud Veluwenaar die vertelde
mij dat de Vlier vroeger in de oudheid vereerd werd als een heilige boom waar
de God Frija in woonde, hij hoorde bij elk huis te staan omdat alles aan de vlier
heilzaam is voor de mens ook is hij het symbool van nederigheid. Als een boer
in vroeger tijden een vlier passeerde nam hij zijn pet af en als hij er een tak van
nam bood hij zijn verontschuldiging aan, de vlier bood in de zomer beschutting
tegen de zon en de boeren hadden de melkbussen met melk in het weekend
ter verkoeling onder de vlierstruik staan. Alles van de vlier is goed en heilzaam
voor de mens, de bast, het blad, de bloem en vooral de bes geen wonder dat
onze voorouders zo’n ontzag voor de vlier en de bomen hadden.
B.B.
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Wij feliciteren
Marie Kremer zij is 70 jaar geworden en Leis Gerritsen die 87 jaar
is geworden.
Gijs, Esther en Nuria Bourgonje wegens de geboorte van hun
dochter Ainhoa veel geluk samen toegewenst.
Namens de buurtvereniging van harte gefeliciteerd.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Nienke Bijsterveld, Carla Duijn en Guus Breden we wensen
jullie namens de buurtvereniging van harte een spoedig
herstel toe.

Bedankjes
Ik wil Linda en Marga bedanken voor hun ziekenbezoek aan mij namens het lief
en leed van ‘t Loar.
Carla Duijn

Nieuw lid buurtvereniging

Heugelijk nieuws de buurtvereniging ’t Loar is wederom groter gegroeid met
een nieuw lid!
Dat is Hilly Schäffer woonachtig aan de Rietenweg 1, 8166 JS Emst
Hartelijk welkom en wij hopen dat je veel plezier aan de buurtvereniging mag
beleven!
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Dieren op ‘t Loar
Dit keer hebben in onze rubriek we een
hondje van een bijzonder ras teckel.
Bella Lola is een 5 maanden oude
Piebald teckel teefje van Carla en Rob
Duijn.
Piebald staat voor bont. Een kleur die
door het Nederlands stamboek nog
niet erkend wordt, maar in Duitsland
en Amerika wel. Het is een leuk, vrolijk
en gezellig en vooral stoer hondje.
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Hallo,
Mijn naam is Julian van Mossel. Ik ben 5 jaar en samen met mijn moeder schrijf
ik een stukje over mijzelf.
Wij wonen nu 3 jaar aan de Hertenkampsweg en het is hier heel gezellig wonen.
Ik zit in groep 2 van de Violier en daar ken ik Giel ook van en vind het leuk om
met hem op het plein te spelen.
Samen met mijn broer Tim en zusje Lynn speel ik graag op de trampoline, lekker gekke kunstjes doen. Buiten spelen vind ik altijd wel leuk,
Ook speel ik graag met lego.
Nog even en dan heb ik ook mijn A-diploma, daar ben ik druk mee bezig.
Ik ben hier op t’ Loar al 2 keer bij de sinterklaas geweest en heb ik met kerst
een mooi uiltje gemaakt op hout en ik ben met de loarse kinderen uitgeweest.
Dat uitje was heel leuk, want het was naar een pretpark daar waren hele leuke
autootjes.
Ik begin nu de kinderen allemaal een beetje te kennen en het wordt steeds leuker.
Ik geef nu de pen door aan mijn buurmeisje Nienke Overeem
Groeten Julian van Mossel

Mijn naam is Hendri Bekamp
Ik heb de pen gekregen van mien moat Nick Dieker!! (ik zou je nog is helpen!!)
Ik ben geboren en getogen op ‘t Loar en inmiddels 30 jaar oud en werk als
monteur bij Stokhof Minicar in Emst.
Op zondag voetbal ik in Emst 3 met een paar vrienden van ‘t Loar
ook zit ik bij de biljartvereniging van ‘t Loar wat altijd heel gezellig is!
Ik geef de pen door aan Mireille Boveree (vriendin Nick Dieker)
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Jaarverslag secretaris over 2014
Op 31 december 2014 heeft het de buurtvereniging 277 leden
Er kwamen 21 leden bij en er hebben 7 leden opgezegd.
En 1 lid Hein Dijkgraaf is overleden.
In dit jaar heeft Helias geen toneeluitvoering gegeven en zijn de paasactiviteiten niet doorgegaan. Rond het paasvuur werd het dit jaar sober gehouden
i.v.m. het overlijden van Hein Dijkgraaf op goede vrijdag.
Het was toch een fijn moment om even bij elkaar te kunnen zijn.
In dit jaar is het lief en leed gebeuren via een kleine omweg bij Linda Spijker
terecht gekomen. Zij zorgt dat zieken bezocht worden en dat er bij verjaardag
geboorte of jubilea buurgenoten een bezoekje komen brengen.
De activiteiten zoals klootschieten, biljarten, jeu de boules, pilates en de kaartavonden zijn voor velen een gezellig samenzijn.
De tuinploeg zorgt ervoor dat de loarkit de jeu de boules baan en de parkeerplaats er netjes bij liggen.
Met hemelvaart gingen we dauwtrappen via Oene en langs de IJssel. Het was
regenachtig en er stond een stevige wind maar de koffie was warm en de soep
smaakte goed. Hopelijk dit jaar beter weer.
Het WK voetbal leefde ook erg onder de leden en bij elke wedstrijd van oranje
kleurde de loarkit ook oranje en was het gejuich tot in de verte te horen.
Na langdurig vergaderen over de verbouw van de toiletten. Hoe we het aan
moesten pakken en welke mensen kunnen en willen helpen, waar kunnen we
geschikt aan materiaal komen. Is er een begroting gemaakt en konden we januari 2015 aan de slag. En het resultaat mag er wezen.
Het feestweekend in september werd druk bezocht en weer hadden we geluk
met het weer.
Vrijdag avond was er een echte spooktocht. Er waren zelfs echt “witte wieven”.
Vlak voordat de eerste groep startte kwam er een prachtige witte sluier over de
loarse velden. Zaterdag is er gevolleybald door een aantal teams en was er een
kleine rommelmarkt.
’s Avonds kwamen de zwervers in de feesttent. Een aantal dames verzorgden
de koffie met een moppie erbie. De kopjes vlogen door de tent maar gelukkig
werd er niemand geraakt.
Zondag werd er geschoten zowel met de kloot als op de vogel en is de buurtvereniging weer een schutterskoning rijker namelijk Henk Boeve jr.
Er waren nog tal van andere activiteiten zoals de bingo’s stamppotmiddag busreisje teveel om op te noemen.
Maar allemaal alleen maar mogelijk door onze vrijwilligers die zich graag inzetten voor onze vereniging. Namens het bestuur en alle leden bedankt hiervoor!
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Persvrijheid
Het heeft mij geen goed gedaan nadat ik de krant heb gelezen, aan de ene kant
staan mensen met gekruiste potloden en op een andere pagina stonden mensen die de Franse vlag hadden aangestoken, is dat onze toekomst? Moeten wij
zo met elkaar omgaan. Wij kunnen goed onderwijs krijgen, ik denk de mensen
met gekruiste potloden ook.
Ik weet dat persvrijheid een recht is maar wie denkt dat hij door agressiever en
nog spottender met nog meer satire en nog venijniger of grover te reageren
met hun vrije pers de wereld beter maakt is volgens mij niet gewoon dwaas
maar gevaarlijk dwaas. Jezus zegt: Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.
Moslim terroristen hanteren met totale minachting voor mensenlevens het
meest grove geweld. Zij zijn niet de enigen die geweld hanteren ook het vrije
Westen met haar agressieve handel strategie, hun wapenhandel en dorst naar
olie en geld hanteert geweld.
Ook in satire zit dikwijls geweld of dit nu in spotprenten, conferances, toneel,
film of hoe het ook gebeurd er is veel meer geweld in het vrije Westen dan we
zelf beseffen. Geen kwaad met kwaad vergelden. Je kunt een betere wereld
opbouwen door alleen te hameren op vrijheden natuurlijk maar vrijheid van
Godsdienst en vrijheid van meningsuitingen zijn een groot goed en moeten we
die vrijheden verdedigen maar over de manier waarop verschillen de meningen
nogal en wanneer we wereldwijd niet bouwen aan een cultuur van naastenliefde zoals Jezus ons die voorhoudt zullen we steeds weer vervallen in oog om
oog en tand om tand. Of we nu strijden met kogels en zwaarden of handel met
monetaire macht of met potlood en tekening het blijft oog om oog, tand om
tand. Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden zeiden mijn ouders altijd want
als je dat doet ben je niks beter als die ander en wat gij niet wilt dat u geschied
doet dat ook een ander niet en mijn ouders waren geen hoogopgeleiden maar
eenvoudige ouders. Als een ieder die nu welke vorm van geweld ook hanteert
dit aanvaardt en uitvoert wordt het al een stuk beter in deze wereld want zeg
nu eerlijk je kunt geen samenleving opbouwen door te hameren op vrijheden
en die tot het uiterste oprekken en dat verdedigen als recht. Je kunt vrijheid van
handel niet zo gebruiken dat de ene helft steeds rijker en de ander helft steeds
armer wordt. Op dezelfde manier kan je ook geen samenleving opbouwen door
alleen te zeggen wat je niet moet doen. Jezus raadt ons aan;
al wat gij wilt dat een ander voor u doet, doe dat ook voor ze. Dit is een radicale
omkering want dan staat de naaste centraal en niet ik omdat je je eigen verlangens dienstbaar maakt aan het belang van de ander. Bovendien vraagt het om
een actievere houding, het gaat niet om het kwade te vermijden maar om na te
gaan wat jij wel wilt om het goede te zoeken datgene waardoor de omstandig19

heden verbeteren en vervolgens dat voor een ander te doen.
Mijn vriend Arend altijd zegt: wie goed doet, goed ontmoet en laten wij eerlijk
wezen als wij van ons huis een vesting maken met veel licht en camera’s dan is
dat geen wereld waarin je gelukkig kunt zijn en zo’n wereld wil je toch ook niet
voor jou kinderen en ook niet voor moslim of joodse kinderen achterlaten.
B.B.

Nasi Goreng
Nasi Goreng betekent alleen maar gebakken rijst.
In Indonesië is er altijd rijst van de vorige dag en dat wordt dan snel gebakken
met wat kruiden en spekjes.
Geen groenten of iets anders erdoor, gewoon heel simpel.
Hier de enige echte ‘indische’ nasi goreng:
Laagje mais olie in de pan.
1 ui, 2 tenen knoflook fruiten, daarna blokjes/ gesneden plakjes ontbijtspek
meebakken.
1 afgestreken eetlepel ketoembar (korianderpoeder)
2 theelepels djintan (komijnpoeder)
sambal naar behoefte
Dit alles zacht meebakken.
Koude, gekookte, niet kleffe rijst erbij en meebakken.
Eventueel nog wat olie als het aanbakt.
Op smaak maken met beetje Ketjap Manis en zout.
Let op: niet teveel ketjap, dat overheerst de smaak.
Serveren met een gebakken eitje en wat stukjes
ketimoen ( komkommer)
Slamat makan (eet smakelijk)
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Voorbeeldige mensen
Veel mensen krijgen wel eens te maken met lijden zij het door ziekte of door
een ongeluk. Zo ben je een hele piet en het volgende moment ben je aan bed
gekluisterd en afhankelijk van hulp van familie en vrienden. Zo ook de Heilige
Lidwina, wat heeft zij gestreden toen zij daar bewegingloos en eenzaam op bed
lag en de kinderen hoorde zingen. Haar voormalige vriendinnen komen allang
niet meer “Waarom ik”. Op 21 februari 1395 haalden haar vriendinnen haar op
om te schaatsen in Schiedam op de bevroren Maas, iedereen kent iedereen in
Schiedam dat toendertijd zo’n vijfhonderd huizen telt. Wat hadden zij gelachen
tot die dramatische val, de vijftienjarige Lidwina had zoveel pijn, haar rechterrib was gebroken. Met rusten zal het wel weer genezen had de dokter gezegd
maar hij zat er naast, de inwendige wond genas niet en begon te zweren om
zo uiteindelijk het gehele lichaam aan te steken. Kon zij zich aanvankelijk nog
naar de andere kant van de kamer slepen spoedig verwordt wat begon als een
val tot verlamming van bijna het gehele lichaam. O wat heeft Lidwina het daar
moeilijk mee gehad. De priester Jan Pot heeft zo’n medelijden met het meisje
of moeten wij zeggen jonge vrouw. Hij bezoekt haar regelmatig en luistert ‘Je
kunt je lijden ook opdragen oppert hij voorzichtig waarop Lidwina naar een
langdurige strijd fluistert “Vader in de Hemel uw wil geschiedde”. De Heilige
Thomas a Kempis haalt in zijn levensbeschrijving van de Heilige Lidwina psalm
93-94 aan “Wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken, dan beurt uw vertroosting mij op” Jezus beloont Lidwina’s overgave, verschijnt haar en schenkt haar
visioenen. Zij ziet hemel, vagevuur en hel reist met haar hemelse vriend naar
Golgotha en loopt samen met haar engelbewaarder door de straten van Rome
waar ze zich prikt aan een van de doornige struiken. Ze vertelt over de kerken
en catacomben, theologen reizen naar de eeuwige stad en vinden daar straten
met de heiligdommen precies beschreven zoals zij ze nog nooit gezien hebben
en Lidwina ook nooit gezien kan hebben. Tijdens een bezoek met haar engelbewaarder aan het hemelse paradijs krijgt ze van haar levensgezel een tak met
rozen nog in de knop. “Je zult sterven als alle rozen bloeien” Lidwina omhelst
haar lijden. Hij geeft haar en meer, jarenlang voedt zij zich met wat alleen de
Eucharistie haar biedt. Op dinsdag na Pasen 14 April 1433 wordt Lidwina gevonden haar lichaam gaaf schoon en stil en de rozen bloeiden. Paulus Leo XIII
verklaart Lidwina in 1890 heilig en in Schiedam is de Katholieke Basiliek van de
Heilige Lidwina en Onze lieve vrouw van de rozenkrans vernoemd en wil ik haar
graag tot voorbeeldig mens benoemen.
B.B.
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Gedichie: Voorjaar
Het voorjaar dat is het moment
Daar kijkt men graag naar uit.
Alles wordt ineens actief
De merel die weer fluit.
Struiken, bomen worden groen
Het sneeuwklokje in bloei
Vogels bouwen weer hun nest.
De natuur is in volle groei.
De mezenkastjes weer bezet.
Het vliegt maar af en aan.
Wat zijn die vogeltjes toch druk.
Bewonderend blijft je staan.
Ook ’t heggemusje is actief.
Met z’n helder stemgeluid.
Men hoort ‘m dan ook regelmatig.
Boven alles uit.

De natuur is mooi we weten het.
En zijn daar zuinig mee.
Als iedereen die mening deelt.
Zijn de vogels heel tevree
Dan beleef je ieder voorjaar weer
Het gezang in struik en bomen
En een bloemenpracht in volle tooi
Laat de lente nu maar komen.
Frans Nieuwenhuis

Moppentrommel
Een rechercheur stopte bij een boerderij ergens in Overijssel en sprak met een
oude boer.
Hij zei tegen de boer: “ik moet de boerderij inspecteren op illegaal verbouwde wiet”
De boer zei: “Ok, maar ga dat veld daar niet in” terwijl hij met zijn vinger naar een
bepaald gebied wees.
De rechercheur ontplofte verbaal terwijl hij zei: “Mijnheer, ik heb de machtiging
van de overheid bij me”.
Hij greep in zijn borstzak, haalde daar een identiteitsbewijs uit en liet dit aan de
boer zien, zeggende: “Ziet U dit kaartje? Dit kaartje betekent dat ik overal mag
gaan waar ik wil.. op ieders land!! Zonder vraag of antwoord!! Heb ik mij duidelijk
gemaakt.... begrijpt u het?” De boer knikte beleefd, verontschuldigde zich en ging
verder met zijn werk. Korte tijd later hoorde de boer luide kreten, keek op en zag
de rechercheur rennen voor zijn leven, achterna gezeten door een enorme stier...
De stier kwam steeds dichterbij en het was duidelijk dat de rechercheur zich niet
in veiligheid zou kunnen brengen. De boer gooide zijn werktuig neer, rende naar
het hek en schreeuwde uit volle borst: “UW KAARTJE.....LAAT HEM UW KAARTJE
ZIEN”
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een compleet assortiment
ruim 14.000 artikelen

Horesca Lieferink levert een compleet
assortiment goederen, bestaande uit
ruim 14.000 artikelen, voor horeca en
grootverbruik.

Wilt u meer informatie?
Onze verkoopadviseurs zijn u graag van dienst.

Vestiging Twello
T +31 (0)571 287 000 - F +31 (0)571 271 199

Met ons eigen wagenpark leveren we dagelijks

Verkoop +31 (0)571 287 040

food & vers, non-food en dranken aan cafetaria’s,
restaurants, bedrijfskantines, (zorg)instellingen

Vestiging Zeist

en (sport)verenigingen. Kwaliteit, flexibiliteit,

T +31 (0)30 697 55 07 - F +31 (0)30 697 51 04

productkennis en ’tailormade’ oplossingen zijn de
pijlers van ons bedrijfsmotto: ‘tlekkerstonderweg’
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www.lieferink.nl - info@lieferink.nl
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BAKKERIJ
LUNCHROOM
Ook beschikken we over een tearoom
• Uitgebreid assortiment brood en banket
• Diverse specialiteiten en streekproducten
• Uitgebreide kaart voor uw lunch of tussendoortje
• Diverse attenties voor speciale feestdagen

Dorpsstraat 63 • Vaassen • Tel.: 0578-571293 • www.tijdvoorietslekkers.nl
Bakkerij van der Kwast.Tijd voor iets lekkers.

