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Van de bestuurstafel
Hallo buurtgenoten,
De tijd vliegt!
Ik krijg een verzoekje van Dia om weer de rubriek “van de bestuurstafel” te schrijven voor het volgende Loarse boekje. Het mooie weer begint net. De buurt komt
weer naar buiten en de mensen ontmoeten elkaar. Al leunend op de grasmachine,
schep of hark worden de nodige buurtpraatjes doorgenomen. Dat is toch weer fijn
om te zien. De mensen uit de buurt ontmoeten elkaar!
Dat is ook iets waar we het binnen het bestuur over hebben. Hoe kunnen we er
voor zorgen dat nog meer leden ontdekken dat het fijn is om elkaar te ontmoeten
bij een activiteit of in het buurthuis? We denken daarbij ook aan de jongere generatie. Is het dan toch de WIFI die er (nog) niet is in het buurthuis, moeten we meer
communiceren via social- media zodat ze op hun manier weten wat er te doen is?
Met een paar leden en het bestuur gaan we hierover in gesprek. Wat zijn de voordelen en de nadelen en wat zijn de mogelijkheden? Maar daarbij moeten we ook
de andere wijze van berichtgeving niet vergeten, ons Loarse boekje, de Nieuwsbrief en het gewoon er over hebben “al leunend op die schep of hark!”
Met de redactie is er gekeken of iedereen die lid is wel het boekje ontvangt en hoe
het met onze adverteerders is. De lijst is dus weer compleet volgens ons. We zijn
dan ook erg blij met de adverteerders in ons Loarse boekje. Doordat zij onze adverteerders zijn, is ons boekje nog steeds te realiseren. Ik hoor altijd dat velen het met
enthousiasme lezen en dat is fijn. Ook van mensen van buiten ’t Loar die bijvoorbeeld bij de tandarts of de kapper zijn geweest hoor ik reacties dat zij iets in het
Loarse boekje hebben gelezen. Zo bereiken we nog meer mensen en dat is goed.
Met z’n allen kunnen we er dus op onze eigen manier voor zorgen dat er nog meer
mensen betrokken en enthousiast worden.
De eerste voorbereidingen voor ons feestweekend in september zijn ook weer begonnen. Zijn we nog tevreden, of zijn er nog andere wensen? We horen het graag
van iedereen. Dus mocht u een idee hebben of een vraag, laat je dan horen.
Zo leest u dat er meerdere vragen zijn. Het is leuk om dit samen met het bestuur en
de leden te ontwikkelen. Wat wij in het bestuur ook graag ontwikkelen is een soort
draaiboek van alle activiteiten die er georganiseerd worden bij de buurt. Veel informatie hiervan zit in het hoofd van de desbetreffende leden die dit organiseren. Dat
is fijn, maar het is ook belangrijk dat dit ergens terug te vinden is. Dat maakt het
voor iedereen wat makkelijker.
Natuurlijk zijn er dit jaar alweer een paar vaste activiteiten geweest. Hier zal vast
in de rubriek ”wat hebben we gedaan en wat gaan we nog doen?” over worden
geschreven. De activiteiten waar ik bij ben geweest waren gezellig en daarvan hebben vele mensen genoten.
Dan rest mij nog om iedereen een hele fijne zomer toe te wensen. Mocht u nog op
vakantie gaan, geniet er van en heel veel plezier. Mocht u lekker thuis blijven op ’t
Loar, dan kunt u vast en zeker ook genieten!
Groeten van Mieke Jansen van de Sligte
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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

Wat hebben we gedaan en wat gaan
we nog doen?
Bijna het einde van het 2e kwartaal 2016 en weer tijd om een overzichtje te maken van de voorbije 3 maanden. Op dit moment is het 6 juni en morgen gaan
we met een grote groep een busreis maken vanaf ’t Loar. Zoals gebruikelijk een
verrassingstocht. Dus over 2 dagen zal ik u vertellen hoe het geweest is.
Er heersen momenteel zeer zomerse temperaturen van wel 27° en dat is al enige dagen zo. Een fatsoenlijk buitje regen kunnen we ook wel weer gebruiken
voor de tuin. En dan geen stortbuien zoals de afgelopen dagen vooral in Zuid
Nederland zijn gevallen.
Het kwartaal begon op 8 en 9 april met een uitvoering van Helias.
In de Wieken werd de klucht ” Dolle beestenboel” opgevoerd o.l.v. Jaap en
Marjo. Nou het was echt een dolle boel met veel komische situaties.
Meerdere keren werd er spontaan gelachen en dat is nou net de bedoeling van
een avondje uit.
5 mei - dauwtrappen.
25 dappere fietsers gingen de tocht aan die uitgezet was door Koos en Marion.
Via het nieuwe natuurgebied “Kortenbroek” ging het richting Wenum waar
Yvonne ons opwachtte met broodjes en koffie. Verder richting Apeldoorn door
de wijk Zuidbroek en een heel nieuw stuk fietspad vlak langs de oprit Apeldoorn Noord op. Bij hovenier Weultjes aan de Peppelweg was een ideale plek
op de parkeerplaats om door Meggy de soep uit te delen. Hier kon ook een sanitaire stop worden gemaakt. Hartelijk dank aan Gerard voor de gastvrijheid.
Bij terugkeer in de Loarkit werd de gekregen consumptiemunt opgemaakt en
waarschijnlijk nog wel meer.
Leuk te vermelden dat een grote groep fietsers van WWNA de Loarkit aandeed
voor een consumptie en WC stop. Fijn dat ook
voor hen de deur open stond en ook dankzij
deze groep bleef het nog een hele tijd erg gezellig in de Loarkit.
Het zou voor de organisatie wel fijn zijn als er
volgend jaar een aantal meer deelnemers zijn.
Dat is veel prettiger organiseren.
De bloemenbingo op vrijdagavond 6 mei trok een grote opkomst.
De loarkit zat bijna vol en Coby had weer voor veel mooie planten gezorgd.
De kaartavonden hebben nu zomerstop maar konden zich de hele winter verheugen in een behoorlijke opkomst.
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Klootschieters en jeu de boulers gaan de hele zomer gewoon door.
Biljartavonden gaan ook door maar de competitie is gespeeld. U blijft welkom
op maandagavond voor o.a. recreatief biljarten, kaarten of darten.
Op elke dinsdagavond in juni, juli en augustus start een groep dames om 19.00
uur vanaf de Loarkit voor een fietstocht van ± 25 km.
Onder weg is er een koffiestop. Wilt u meefietsen zorg dat u op tijd aanwezig
bent. Het volgende kwartaal beginnen we goed met ons feestweekend op 2, 3
en 4 september.
Hierover wordt u allemaal ruim op tijd geïnformeerd.
Dan hoop ik nu dat u allen een mooie zomer beleefd.
Voor diegene die op reis gaan veel plezier en goed weer thuis komen. Voor de
thuisblijvers: Vaassen en ’t Loar zijn ook heel mooi. En rust is er hier in overvloed en mooie natuur is hier ook heel dichtbij.
Fijne zomer en groeten van Rikie.

De Liefde
Liefde is een werkwoord daar moet aan gewerkt worden. Het belang er voor
heeft de mens altijd bezig gehouden, gezien de vele gezegdes en spreuken
over de liefde.
1. Zoals het water van de rivier naar de zee stroomt, zo stroomt de liefde van 		
een moeder naar haar kind.
2. Een dwaas wordt alleen door de liefde wijs.
3. Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.
4. Liefde maakt van doornen rozen.
5. Dankbaarheid en liefde behalen meer overwinningen dan alle legers op de wereld.
6. Het is niet de liefde voor God dat de kat muizen vangt.
7. Duizend mijl gescheiden liefde van geduld.
8. Al had je maar een deugd en zeventig ondeugden, wie jou lief heeft ziet
alleen die ene deugd.
9. Liefde en muskusgeur kun je niet verbergen.
10. Een geliefde die u haar lichaam schenkt en niet haar hart, geeft u doornen
zonder rozen.
11. De liefde gaat door de maag.
12. Als de armoede de keuken instapt is de liefde al uit de deel ontsnapt.
Je ziet beroemde voetballers in verschillende talen respect zeggen op de tv
maar respect en verdraagzaamheid zit verwerkt in het woord Liefde.
B.B.
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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

Busreis
Dinsdagochtend 7 juni vertrokken we met 50 personen naar ”adres onbekend”.
In alle jaren dat we met ’t Loar een busreis hebben gemaakt is nog nooit uitgelekt
waar we heen gingen. En voor de meesten maakt dat ook niets uit, je gaat voor
een gezellige dag samen met buurgenoten en een aantal vrienden hiervan.
De chauffeur maakte hiervan gebruik en misleidde ons eerst door ons via
Oranjeweg en Emst naar restaurant Kriebelz te brengen, zodat de eerste verwarring was ontstaan.
Na een korte rit van een half uur stond de koffie met gebak hier klaar.
Om 11.00 kwam er een gids van de cultuurhistorische vereniging uit Deventer bij
ons in de bus en reden we een 2 uur durende landgoederenroute in de omgeving.
Hij wist heel veel hierover te vertellen. Van Nijbroek, Twello, de IJssel, Gorssel
tot Wilp.
Heel interessant die verhalen over diverse eigenaren van deze landgoederen.
De meesten goed onderhouden maar
ook enkele door erfenis moeilijkheden
zeer in verval geraakt en leegstaand. Zo
kwam je van zaken op de hoogte waar
je normaal langs fietst/rijdt en geen
idee hebt wat hier allemaal achter zit.
Om 13.00 uur was er een heerlijk apart
diner weer in de Kriebelz.
Daarna weer in de bus voor een uurtje rijden naar Diepenheim waar het
Twents-/Oranjemuseum Nieuwe Haghuis werd bezocht. Eerst uitleg hierover
door een gids en daarna tijd voor rondkijken en tot slot koffie/thee met cake.
Om 18.00 uur terug in de Loarkit waar Yvonne en Elly de broodjes gesmeerd
hadden en de koffie bruin. Wie wilde kon nog even nazitten voor afzakkertje.
Het was een heel mooie, zonnige en bijna te warme dag.
Dichtbij huis maar zeker niet minder leuk.
Coby en Meggy heel hartelijk bedankt voor het uitzoeken en regelen van dit
mooie uitstapje.
P.S.: bij het diner werden heerlijke partjes appel geserveerd.
Uit de keuken gehoord hoe die klaar te maken.
Appels b.v. Elstar schillen en in partjes snijden.
Bestrooien met kaneel en suiker.
8 min. In de oven op 250°.
Koud serveren. Eet smakelijk.
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De biljarters
De Biljarters eren de kampioenen seizoen 2014/2015
Tijdens een gezellig samenkomen in ons buurthuis hebben de biljarters de kampioenen van het seizoen 2014/2015 gehuldigd. Een beetje laat maar een huldiging heeft
alleen maar zin als je de meeste kampioenen bij elkaar krijgt. Uiteraard waren de leden met aanhang uitgenodigd en was het maandagmiddag vrouwenteam ook van
de partij. Je praat dan al gauw over tientallen!
Het was een mooie zondag middag waarbij onder het genot van een drankje en een
hapje, genietend van een mooi voorjaarszonnetje ‘de oude biljartballen weer van de
grond opgeraapt werden’. Er werd gelachen en stilgestaan bij de memorabele momenten van het voorgaande seizoen. We werden ook nog verrast op een traktatie
door onze vaste Scheidsrechter en razende reporter Jaap en zijn Gerrie. Zij vierden
die week hun huwelijks jubileum! Gerrie, Jaap, nogmaals gefeliciteerd en bedankt namens alle aanwezigen.
Er kon intussen ook door de aanwezigen ingezet worden op kastje stoten, een biljart
behendigheidsspel, waarbij het gaat om precisie en tactisch inzicht. Naar mate de
avond vorderde leverde dat spectaculaire resultaten op.
Het eten bestaande uit een mix van warme en koude lekkernijen geheel naar eigen
inzicht samengesteld, was dit keer verzorgd door onze chef “henry” en Evert. Voor
een ieder wat! Heren bedankt voor de organisatie en goede zorgen!
Het biljart seizoen 2015 telde een waardig kampioen. Alex van de Bunte. Hij had al
snel de leiding in handen en heeft deze nooit meer afgestaan. Uitermate fanatiek en
professioneel heeft hij zijn gooi naar de winst
opgezet. Het “moyenne” scherp gesteld in
het seizoen 2013/2014 door middel van vele
“wolfjes”, een gladde coupe de biljart en
volledige toewijding van de gehele familie
waardoor er vrijwel geen partij verloren is
gegaan. Hoge scores, een verdiende eerste
plaats, en zijn naam op de beker met onze
grootheden waaronder de historische “Boerkamp”. Hulde!
Bijgekomen van de emoties, bedankte Alex de aanwezigen en deelde hij traditie getrouw een rondje uit.
Bas Dijkgraaf ging met de tweede plaats aan de haal en Alfons Mulder verzekerde zich
van de derde plek na een goed seizoen. Het was “close” tussen de beide heren, zo
“close” dat de week erna het nog niet duidelijk was wie nou de tweede en wie nou de
derde plek had gewonnen. Uiteindelijk trok Alfons aan de kortste keu en nam de beker
voor de derde plek mee naar huis.
Het Seizoen 2015/2016 is alweer vrijwel gespeeld en we gaan na de zomervakantie weer
los voor de nieuwe competitie. Leden van ‘t Loar die ook zin hebben om mee te biljarten
met een van de grootste biljart verenigingen van de omgeving zijn uiteraard welkom op
de maandag middag (V) of maandag avond (M). Gewoon aankomen, kijken en meedoen!
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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

Dieren op ‘t Loar
Deze twee mooie Welsh merries van Wim Breden hebben dit voorjaar twee veulens gekregen. Het tamme palamino merrie veulen kijkt nieuwsgierig in de lens
en het verlegen donkerbruine hengst veulen
van de merrie Dirna poseert ook prima!
De Welsh pony is een ponyras dat afkomstig is
uit Wales. Het ras wordt op grond van haar afmetingen ingedeeld in verschillende types,
waarbij de mountain pony het kleine, en de cob
het grote type vertegenwoordigt.
Wales ligt in het westen van het eiland GrootBrittannië en grenst in het oosten aan Engeland.
De Welsh pony is een heel oud ras. Men neemt aan dat de Welsh mountain
pony afstamt van de oorspronkelijke prehistorische Keltische pony. Door de
strenge winters en het schaarse voedsel ontwikkelde de pony zich tot een klein,
maar sterk en intelligent dier. Aangenomen wordt dat de paarden die de Romeinen meenamen naar de Britse eilanden van invloed waren op de ontwikkeling van het type. Er zijn aanwijzingen dat al in de Middeleeuwen, voor 1600,
een inheemse pony van Welsh-type bestond.
De Welsh pony, die ook nu nog in half wilde kuddes leeft in het heuvelachtige
gebied van Wales, werd in de Middeleeuwen veredeld door Arabisch bloed te
importeren. Deze afstamming is nog herkenbaar aan de concave neuslijn, waarnaast toch ook enkele typische ponykenmerken bewaard bleven. De Welsh pony staat bekend als een betrouwbaar maar pittige pony die graag werkt. Het
zijn intelligente pony’s met een groot uithoudingsvermogen.
In de loop der eeuwen werden deze pony’s voor meerdere doeleinden gebruikt, wat van invloed was op het ontstaan van
een aantal verschillende types. Bij tijden probeerde men een groter en zwaarder type te ontwikkelen dat meer geschikt zou zijn als krijgspaard. De
pony’s werden ook ingezet als trekdieren in de
mijnbouw en in het transport. De bereden pony’s
werden soms gebruikt voor de jacht.
Welsh pony’s zijn veelzijdig. Ze kunnen dienen als
eerste rijpony maar men kan ze ook gebruiken in
de sport. Ze worden onder andere ingezet in de
dressuur en het springen. Ook doen deze pony’s
het goed in de mensport.
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Wij feliciteren
Gradus Gorkink werd 80 jaar.
Aartje Pols-Kroes en Toos van Bussel –Bourgonje zijn 88 jaar
geworden en Wijntje Bosch-Montizaan werd 94 jaar.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Een ziekenbezoek is gebracht aan Riet Nieuwenhuis,
Nelis van Lienden, Jos van Bussel, Marijke Zonderman en
Marie Kremer.
We wensen jullie namens de buurtvereniging van harte spoedig herstel toe.

Nieuwe leden buurtvereniging
Heugelijk nieuws de buurtverenging ’t Loar is wederom groter gegroeid met
een viertal nieuwe leden nl:
Marco en Alieke Harleman
Viskweekweg 7
8166KJ Emst
H.J.T. Dolman en G.H. Dolman-Bossenbroek
Krugerstraat 52
8172 BN Vaassen
Hartelijk welkom allemaal en wij hopen dat jullie veel plezier aan de buurtvereniging mogen beleven!
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 dapvaassen@hetnet.nl





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

Bedankjes
Op 14 mei vierde ik mijn 80e verjaardag. Een paar dagen erna zijn Dick en Riet
van Amersfoort mij komen feliciteren namens ’t Loar.
Ik kreeg van hen een lekkere slagersbon en we hebben een gezellige ochtend
samen gehad. Heel hartelijk dank hiervoor.
Gradus Gorkink.
Hierbij wil ik de buurtverenging hartelijk bedanken voor de kadobon die van
Leis en Marie heb ontvangen voor mijn 94ste verjaardag.
Wijntje Bosch-Montizaan
Langs deze weg wil ik de buurtverenging bedanken voor de leuke attentie die
ik na mijn verblijf in het ziekenhuis heb mogen ontvangen.
Riet Nieuwenhuis-Breden

Rabobank Clubkas Campagne
Leden van Rabobank konden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of
stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard.
Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te
meer geld krijgt deze vereniging of stichting. Coby en Herman waren aanwezig
namens onze buurtvereniging en hebben een bedrag van € 206,80 opgehaald.
Er hadden 28 leden gestemd! Volgend jaar zullen wij jullie tijdig op de hoogte
stellen, zodat zoveel mogelijk leden kunnen stemmen. Elke stem is € 7,38 waard!

Zomer op ‘t Loar: zon en regen wisselen elkaar af......
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Gedichie
De Lindebomen
Twee olde linde-boo’men,
die stonden veur ons huus.
En ‘s zomers zaa’ten wie doar onder
zo stille as un muus.
Te luusteren nao ut gezoem van de bie’jen
en ‘t geritsel van ut blad.
Ut was der druk doar boo’ven,
wat’un leaven dat doar zat.
In één van die olde boo’men,
ik wee tut nog heel bes.
Doar bouw’den ieder joar un doe’ve
heel veilig doar zien nest.
Al wae’jen ut dan ok nog zo had
of ut reag’n, da ut goot,
de doe’ven kregen in de linde
hun jongen toch wel groot.
Meschien ku’j der umme lach’n noe
dat maak, mien weinig uut.
Ik heur’den in die boo’men
steeds weer un nie’j geluud.
Ut bint van die kleine dingen,
ik ben blie dak doar op ‘let,
‘t speult nog steeds in mien gedachten
doar-umme heb ik ut in dit gedichien e’zet.
Frans Nieuwenhuis

Oproep foto’s website
Iedereen die leuke foto’s heeft gemaakt van een activiteit van buurtvereniging
’t Loar en deze op onze website wil plaatsen, kan deze foto’s door mailen naar
webredactie@hetloar.nl
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Voorbeeldige mensen
Voorbeeldige mensen
716 – Dertienhonderd jaar geleden zette St. Bonifatius voet aan wal bij wat nu
Wijk aan Duurstede is. Het West Europese Christendom is te danken aan de in
754 vermoorde Bonifatius, de Apostel van de Duitsers of de architect van het
christelijk West Europa zoals hij ook wel werd genoemd, missioneerde in Nederland en Duitsland. Hij bekeerde velen, stichtte bisdommen en kloosters,
bouwde kerken en organiseerde synodes minder bekend is dat Winfried zoals
jij eigenlijk heette 1300 jaar geleden vanuit Engeland met enkele mede broeders voor het eerst voet aan wal zette in Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede. Hij zocht contact met Willibrord die al in Utrecht was en daar vanuit trok
hij naar Thüringen in Duitsland want de Friese koning Radboud moest niets van
de Benedictijnen monniken hebben. Bonifatius reisde heel Duitsland door iets
wat in die donkere dagen een hele onderneming was ook ging hij vaak overleggen met de grote Baas in Rome Paus Gregorius, Abdij Fulda was van alle
kloosters hem het liefst. Elk jaar kwam hij daar om uit te rusten en dit was ook
de plek waar hij begraven wilde worden maar Friesland liet hem niet met rust
met een aantal gezellen ging hij op reis naar het Noorden en via de Waddenzee
kwam hij op de Friese kust aan en in de nabijheid van Dokkum hadden zij hun
tenten opgeslagen. Een betrekkelijk groot aantal heidenen hadden ze gedoopt.
Woensdag onder het octaaf van Pinksteren zouden ze worden gevormd bij het
opgaan van de zon op de 5de juni verscheen echter in plaats van de nieuwe
Christenen een grote menigte vijanden met lansen en knotsen, vielen zij het
kamp der zendelingen binnen. De oude bisschop probeerde zich te beschermen met het evangelische boek maar dit hielp hem niet, hij bezweek onder de
overmacht en met hem sneuvelden die dag 53 christenen, 25 lijken werden per
schip naar Utrecht gebracht en daar begraven. Het lichaam van Bonifatius werd
gebalsemd en naar Fulda gebracht daar wordt hij nog dagelijks herdacht evenals in Dokkum. Dit verhaal werd ons op de lagere school al verteld wij hadden
toen nog niet begrepen dat Bonifatius de basis heeft gelegd voor de vereniging
Europa en daarom is hij voor ons een voorbeeldige mens zijn herdenkingsdag
is 5 juni.
B.B.
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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

Vakantie
Op een verjaardagspartij hoorde ik enkele jongens en meisjes praten
over waar ze met vakantie
naartoe zouden willen zoals Japan en China en nog
enkele verre landen. Mijn
gedachten gingen uit naar
onze eerste vakantie met
enkele loarse vrienden in
de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Wij waren vaak
nog niet verder van huis
geweest als Apeldoorn of Zwolle. Plannen werden gemaakt om naar Zuid Limburg te gaan met de tent en op de fiets, zo één met dikke banden en zonder
versnelling, dat moest ook wel want alle bagage moest vervoerd worden van
tent, kleding tot aan een petroleumstel waar op gekookt moest worden.
De heenreis werd in 2 dagen gedaan,
een nacht aan de oever van de Maas en
daarna veertien dagen gekampeerd in
Nijswiller op een berg. Je kon er bijna
geen haring in de grond krijgen, de terugreis hebben wij van zaterdag op zondag gefietst. Wij hebben een onvergetelijke vakantie gehad al was het alleen om de saamhorigheid en de wilskracht,
ik denk dat ik dan namens elk van
ons spreek nl. Wim Breden van Jos en
Wim Harleman, Anton Klomp, Toon
Bouwmeester en Bennie Breden.
Ik wens jullie een prettige vakantie.
B.B.
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In het vorige boekje
stond een foto van
twee oudjes die ons
heel tevreden aankeken en zij waren
Johannes Hermanus
Klomp en Christina
Johanna Esman.
Wie is de eerste barjuffrouw van ’t buurthuis op onderstaande foto?

Quotes
“Je moet in jezelf geloven als niemand anders het doet.
Dáár wordt je een winnaar van”
-Tennisster Venus Williams Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden.
Aristoteles, Grieks filosoof
Gelukkig is hij die gelooft het te zijn.
Seneca, Romeins filosoof
Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.
Plato – Grieks filosoof
Genoeg hebben is geluk; meer dan genoeg hebben brengt ongeluk.
Dat geldt voor alle dingen maar vooral voor geld.
Lao Tse, Chinees filosoof.
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B. FIETS b.v.
Diervoeder
Kunstmest
Fourage
Aardappelhandel
Oude Zwolseweg 163
7345 DH Wenum Wiesel
Tel.
Fax
Mail
Web

055 - 312 13 90
055 - 312 25 28
info@bfiets.nl
www.bfiets.nl

Kijk ook eens op onze website
voor droog haardhout.

Maarten v. Rossumplein 2
Postbus 12
8170 AA Vaassen
Tel. (0578) 571501
Fax (0578) 577912
‘s Maandags gesloten

Zelfslachtende Slager

Houtweg 8 - Oene
Tel. 0578-641205
Hoofdweg 55 - Emst
Tel. 0578-662000

UW SLAGER UW VAKMAN

wonen

Uw badkamer is pas áf met Thebalux, fraaie en
praktische badkamermeubelen waarvan u jaren kunt genieten.

BAD K AMERMEUBELEN

Model Sense

Voor het complete Thebalux programma zie: www.thebalux.nl

AANBIEDING

E
lektro
Elektro
Elektrotechnisch
installatiebedrijf
Elektrotechnisch installatiebedrijf

Type 224, 250 x 200 cm (B x D)
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AANBIEDING
Type 217, 300 x 200 cm
c (B x D)
GRA
ATIS GEPLAA
ATST
A
TST
INCL. BETONBANDFUNDERING

$1.370,-

DÉ
D
É TOTA
TO
T
OT
TAALLEVERAN
AALLEVERAN
AALLEVER
A
ALLEVER
RANCIER
RAN
R
ANCIER
CIER VOO
VOOR
V
OOR UW
UW TUIN
TUIN
Ê Ê

Ê Ê

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ê Ê

Ê Ê

Ê Ê

Ê Ê

Ê Ê

Aalbosweg 15, 8171 MA Vaassen

Ê Ê
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Stal Frá Loar
Hallo beste buurtbewoners,
Ik ben Matisse Brummel, ik woon aan de Laarseweg 22. Daar ben ik sinds een
paar maanden bezig met mijn eigen Trainingsstal/stoeterij voor IJslandse paarden. Ik ben 22 jaar en heb vorig jaar mijn diploma als instructeur voor IJslandse
paarden gehaald.
Nu ben ik nog bezig met de laatste maanden van mijn opleiding voor dierenartsassistent in Barneveld op het Groenhorst college. Als ik deze zomer klaar
ben, dan kan ik wat meer tijd besteden aan mijn bedrijf. Ik geef lessen thuis of
op locatie, ik train paarden voor wedstrijden, maak jonge paarden zadelmak,
leid ze verder op en geef advies.
Sinds kort heb ik de agentschap voor het paardenvoer Vitalbix, een zeer uitgebalanceerd en gezond voerpakket. Als ruiter neem ik zelf deel aan wedstrijden.
Dit jaar heb ik de internationale wedstrijd IceHorse gereden, op de ijsbaan in
Eindhoven. Dat was weer een prachtige ervaring.
Volgend jaar worden de wereldkampioenschappen voor IJslandse paarden in
Nederland (Oirschot) gehouden. Dat is een enorm groot evenement, en ik hoop
dat ik tegen die tijd mijn nieuwe wedstrijdpaard gereed heb om me daar te
kwalificeren.
Ik heb als jeugdruiter al aan 2 WK’s mee mogen doen, eenmaal in Oostenrijk en
drie jaar geleden in Berlijn.
We organiseren af en toe buitenritten, lesdagen en andere activiteiten.
Houd onze Facebookpagina in de gaten
https://www.facebook.com/stoeterijfraloar/?fref=ts
of kom gewoon een keer kijken wat we allemaal doen.
Op 29 april was er een uitzending op ZAPP over onze paarden. In dit kinderprogramma (de Buitendienst) werd uitleg gegeven door mij over hoe we met
de paarden omgaan en wat we met de IJslandse paarden doen. Als je het niet
gezien hebt, is het nog wel terug te kijken via gemiste uitzending.
Tot slot wilde ik nog even uitleggen hoe we aan de stalnaam komen.
Alle IJslandse paarden hebben een stalnaam, dat is een soort achternaam.
Fra is IJslands voor “van de”. Omdat wij vonden dat Loar wel wat IJslands klinkt,
en omdat dit de locatie is waar onze eigen gefokte paarden geboren worden,
hebben we voor Fra Loar gekozen.
Zo hebben we in de afgelopen jaren al een aantal veulens gekregen met deze
achternaam.
Als je meer wilt weten, kun je natuurlijk ook onze site even bezoeken: www.fraloar.nl
Groet, Matisse.
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Quotes
Met z’n tweeën ongelukkig zijn om dezelfde reden,
is reeds een vorm van geluk.
Françoise Dorin, Franse comédienne en schrijfster
Er is slechts één weg naar het geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.
Epictetus, Romeins stoïcijns filosoof.

Moppentrommel
Een apotheker komt ’s middags naar zijn apotheek, waar Jan al de ganse middag aan het werken is. Buiten staat een man met een pijnlijke grimas op zijn
gezicht, bewegingloos te staren naar het voorbijrijdende verkeer. “Wat is er mis
met die man?” vraagt de apotheker aan Jan. ‘Wel die kwam daarstraks langs
voor hoestsiroop maar aangezien we dat niet op vorraad hadden heb ik hem
een laxeermiddel gegeven. “Maar Jan toch!” roept de apotheker, “een verkoudheid los je toch niet op met een laxeermiddel!” “Toch wel”, antwoordt Jan, “of
denk je misschien dat hij nog durft te hoesten?”.

Tractoren en werktuigen
Tuin- en parkmachines
Stalinrichtingen
Staalconstructies
WITTEVEEN | Laarstraat 10, Emst | T 0578 66 15 09 | www.witteveen-emst.nl
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• Autoschadeherstel
• Oldtimerrestauratie
• Ruitreparatie
• Schade taxatie
• APK laswerk
• Diverse mogelijkheden
spuitwerk:
- Meubels
- Keukens
- Industrie

Nijmolensebeekweg 10 - 8171 PH Vaassen - Tel.: 0578 571494 / 06 55862123
www.harlemanautoschade.nl

Traditie en identiteit
Traditie en identiteit in gewoon Nederlands gaat het om wat op grond van
lange en doorleefde ervaring wordt overgedragen. Wij zijn grootgebracht met
hard werken wat werd afgewisseld met een rustdag, de zondag tijd voor ontspanning en bezinning. Sedert de kerstening door Willibrordus 739 en zijn
volgelingen is die traditie in onze streken getekend door een christelijk mens
en wereldbeeld. Kerktorens wijzen omhoog en laten ons weten dat niet alles
maakbaar is. Feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren herinneren ons eraan
mede omdat ze een vervolg hebben die als vrije dag en als zondag gevierd
wordt. Tweede Kerstdag et cetera dat de geschiedenis van Jezus in ons tijdsbesef is geïntegreerd in landen zoals Duitsland waar Maria hemelvaart 15 augustus en 1 november nog vrije dagen zijn waar dan tradioneel kruiden worden
gewijd en vrouwen en meisjes laten dan bosjes heilzame kruiden en planten
wijden in de kerk en op 1 november ontmoeten hele families elkaar op het
kerkhof bij de rijk versierde graven van gestorven familieleden te gedenken
vooral is het een weerzien van neven en nichten die veraf wonen en zo op het
kerkhof elkaar na lange tijd weer zien. Veel herinneringen worden opgehaald
en vaak gaat het erop het eind van de dag vrolijk aan toe. Het laat ons zien dat
herinnering en dat tijdsindeling gevolgen heeft voor ons menselijke levensstijl
en onze cultuur levende herinnering geeft verankering aan onze gedeelde geschiedenis en is van invloed op een gemeenschappelijk waardepatroon. Een
diepe en oude traditie legt zo een basis voor identiteit dat geldt ook voor de
zegenbede in de troonrede en de verwijzing naar het koningschap bij de gratie Gods. Mijn vader had volgens mij een vooruitziende blik want die zei altijd
niet het socialisme of het communisme maar het liberalisme vervlakt alles. Zij
willen het liefst alles schrappen omdat Nederland geen christelijke natie meer
zou zijn, laten wij toch behouden waarmee we groot geworden zijn. Ik heb dit
jaar weer echt genoten van hemelvaart en 2de Pinksterdag ergens heb ik gelezen dat heel vroeger de week na Pinksteren de gehele week vrij was zodat de
Heilige Geest goed in ons kon doordringen. Wij moeten ons niet alles laten afhalen, wat betekent je christelijke wortels laten verpieteren waardoor je thuisloos wordt en niet meer weet wie of wat je bent en laten wij trots blijven op die
dingen die ons land groot gemaakt heeft en ons geleerd heeft respectvol met
elkaar om te gaan welke kleur of geloof wij ook hebben.
B.B.
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Beste Loarders,
Ik heb de pen van Elly gekregen, daar wil ik Elly graag voor
bedanken. Heel leuk!
Ik zal mezelf eerst even voorstellen, voor de mensen die me nog niet kennen.
Ik ben Mieke Bourgonje en 1 juli word ik al weer 69 jaar.
Samen met Bennie woon ik aan de Kluinweideweg met veel plezier, wij hebben
samen 4 kinderen welke inmiddels allemaal zijn uitgevlogen.
Wij houden van lekker eten met natuurlijk een snorretje erbij en mijn andere
hobby’s zijn: tuinieren, bloemen, lezen, kruiswoord puzzelen en natuurlijk onze
kleinkinderen waar wij erg van genieten.
Paling roken is ook een gezamenlijke hobby die wij elk jaar traditiegetrouw in
ere houden met onze goede buurtjes Toon en Leentje Broekers.
Hier maken wij altijd een feestje van!
Verder zijn wij graag buiten, jammer genoeg is het weer nu iets minder maar
wij hopen toch met zijn allen een mooie zomer tegemoet te gaan.
Groetjes Mieke en ik geef de pen door aan mijn altijd goed gehumeurde broer
Henk Bouwmeester.
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Automobielbedrijf DEVO

 Verkoop alle merken automobielen nieuw en gebruikt
 Reparatie en onderhoud alle merken automobielen
 Nissan service voor Vaassen en omstreken
 APK keuringsstation

 TEXACO Tankstation waar persoonlijke bediening nog telt!
J.B.G. DEKKERS • Marijkeweg 62-64 • Vaassen• Tel. 0578-572320

SPAAR ENERGIE
INSTALLATIEBEDRIJF

REUSKEN b.v.
Nieuwbouw - Verbouw
Onderhoud
Verwarming - Sanitair
Kantoor en Werkplaats:
Deventerstraat 8-10 - Vaassen, Telefoon 0578-571870

24 UUR SERVICE

Stoofpotje
Voor 4 personen
Dit zit erin:
• 1 blikje kikkererwten van 400 gram
• 150 gram pikante salami in dunne reepjes, of een andere pittige droge worst
• 1 rode ui, gesnipperd
• 1 teen knoflook, fijngehakt
• 1 rode paprika, in blokjes
• 1 gele paprika, in blokjes
• Paar takjes verse oregano, enkel de blaadjes gehakt
• 2 aardappels, geschild en in kleine blokjes
• 150 milliliter droge witte wijn
• 1 blikje tomatenblokken
• 2 eetlepels tomatenpuree
• Olijfolie
• Peper en zout
Zo maak je het:
Zet een pan op het vuur en verhit daarin een scheut olijfolie.
Bak de reepjes pittige salami een paar minuten tot het lekker gaat geuren.
Voeg de rode ui, knoflook en oregano toe en bak het 5 minuten.
Doe nu de paprika en aardappelblokjes in de pan en bak het weer 5 minuten.
Giet de witte wijn in de pan en schep de kikkererwten, tomatenblokjes en tomatenpuree bij het salami mengsel.
Draai het vuur hoog en breng het mengsel aan de kook.
Laat op een zacht vuurtje 25 minuten pruttelen of tot de aardappelblokjes gaat
zijn.
Breng op smaak met peper en zout.
Garneer het stoofpotje met wat verse oregano.
TIP! Dit stoofpotje is heerlijk met plakken knapperig stokbrood dat je even onder de grill hebt gelegd. Smeer ze in met een beetje knoflook en besprenkel er
wat olijfolie over. Smullen!
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Allerlei gezegdes
Het leek mij leuk een paar maand alle gezegdes die mensen om mij heen bezigden om die eens op te schrijven. Hier volgen ze: ’t is verrassend, doen jullie dat
ook eens, mail of schrijf ze ons voor het volgende boekje.
1. De soep wordt nooit zo heet gegeten als dat hij wordt opgediend.
2. Hij heeft een behoorlijke veer gelaten.
3. Voor Pampus liggen.
4. Het vuur aan de schenen leggen.
5. Hij is uit het goede hout gesneden.
6. Een gekregen paard mag je niet in de bek kijken.
7. Vlees noch vis zijn.
8. Het zit hem in het aard van het beestje.
9. Och een appel valt niet ver van de boom.
10. Je weet het nooit weten, al zullen de kraaien het ook uitbrengen.
11. Ach wie genoeg heeft aan zichzelf is snel verzadigd.
12. Wie goed doet, wie goed ontmoet.
13. Je moet ook de zon in het water kunnen zien schijnen.
14. Ik zou maar niet te hard van stapel lopen.
15. Ja dat raakt kant noch wal.
16. Hij had vandaag de muts verkeerd op.
17. Aan de leiband lopen.
18. Hij heeft veel te lang op zijn tenen moeten lopen.
19. Klare taal spreken
20. Hij blijft maar om de hete brei heen lopen.
21. ’t is de rotte appel in de mand.
22. Je kunt hem een bonenstok op de kop aanpunten.
23. Hij heeft het buskruit niet uitgevonden.
24. ’t is een slome duikelaar.
25. Je moet de vrouw en de zeis nimmer uitlenen want je krijgt ze alle twee dik terug.
26. Je wordt nooit door een rijtuig overreden altijd door een strontkar.
27. ’t oude moet eerst op.
28. Al zet je een broedse kip in de brandnetels, ze blijft zitten.
29. Je kunt haar gerust een geheim vertellen, ze is zo dicht als een vergiet.
30. Je kunt wel met elkaar in een koor zingen maar niet praten.
31. Met familie moet je wandelen, niet handelen.
32. Als je van die vent rijk wordt dan wordt je nimmer meer arm.
33. Lelijk in de luier, mooi in de sluier.
34. Een vrouwenhand en een paardentand mogen nimmer stil staan.
35. Met vrienden is het met zwaluwen, je ziet ze altijd met mooi weer.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Een kop hebben als een tuurhamer.
Hij staat bekend als de bonte hond.
Geef en zie niet om.
Je moet niet overal je neus insteken.
Ze hebben hem achter de beuken heg gelegd.
Hij zit aan zijn geld als een varken aan zijn leven.
Wat hij in zijn kop heeft, heeft hij niet in zijn kont.
Je maakt hem de kachel niet aan.
Je krijgt van werken geen geld wel een kromme rug.
Als je naam hebt van vroeg opstaan kun je gerust een keer lang blijven liggen.
Je kunt met de tong meer kapot maken dan met een mes.
Die is van boven bont en van onder stront.
B.B.

Wilt u ook wel eens wat anders
met uw haar?

Mireille Boveree
Kom gerust in de kapsalon voor advies.
Laarseweg 37, 8171 PP Vaassen.
Op zoek
een kapster bij u aan
huis?
Voor
meer naar
info: www.morethanhair.nu
of bel
naar 06-22285590.

Een leuke coupe voor dames, heren en kinderen.

KENNISMAKINGSBON

Neem een kijkje op www.morethanhair.nu

Zoals de meesten van jullie misschien al gehoord hebOf bel naar 06-22285590.

Mireille Boveree

ben ben ik mijn eigen kapsalon aan huis begonnen.
Bij deze bied ik u de mogelijkheid om met een leuke
korting kennis te maken met mijn nieuwe salon.
Tegen inlevering van deze bon:

20% KORTING
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Moppentrommel
Een oude dokter Oud die gepensioneerd was, verveelde zich en besloot daarom een nieuwe kliniek te openen.
Op het bord voor de kliniek stond de volgende tekst: Dokter Oud’s kliniek
Een behandeling kost € 500, als je hierna niet genezen bent ontvang je de
€1000,- terug.
Een jonge dokter die net afgestudeerd was en voorbij kwam dacht: deze oude
dokter is misschien niet meer zo van deze tijd, dit is een mooie gelegenheid om
op een makkelijke manier € 1000,- euro te verdienen.
Zo stapte hij Dokter Oud’s kliniek binnen en zei: “dokter Oud ik heb geen smaak
meer in mijn mond, kunt u mij helpen?
Hierop zei dokter Oud: “zuster wil je mij alsjeblieft het medicijn uit box 22 pakken en 3 druppels in dokter Jong zijn mond doen.”
Hierna riep dokter Jong: Aaagh!! – “Dit is benzine!”
Dokter Oud riep: “gefeliciteerd! Je hebt je smaak terug. Dat kost dan € 500,--.”
De jonge dokter was geërgerd en na een paar dagen had hij een manier bedacht om zijn geld terug te krijgen en ging opnieuw naar Dokter Oud’s kliniek.
Dokter Jong: “ik ben mijn geheugen verloren, ik kan mij helemaal niets meer
herinneren.” Hierop zei dokter Oud: “zuster wil je mij alsjeblieft het medicijn uit
box 22 pakken en 3 druppels in dokter jong zijn mond doen.”
Waarop dokter Jong zei: “Oh nee doe dat maar niet want dat is benzine!”
Dokter Oud riep: “gefeliciteerd! Je hebt je geheugen terug. Dat kost dan € 500,-.”
Dokter Jong (nadat hij € 1000,-- had verloren) verliet kwaad de klniek om vervolgens na een paar dagen weer te komen
Dokter Jong: “ik ben mijn zicht verloren, ik kan bijna niets meer zien.”
Hierop zei dokter Oud: hier heb ik geen medicijn voor dus hier is jouw € 1000,-(maar gaf hem in werkelijkheid een briefje van € 10,--).
Waarop dokter Jong zei: “Oh maar dit is een briefje van € 10,--!”
Dokter Oud riep: “gefeliciteerd! Je hebt je zicht terug. Dat kost dan € 500,--.”
Het moraal van dit verhaal is – al ben je jong en net afgestudeerd dan betekent
dit nog niet dat je de oude rotten in het vak te slim af kunt zijn.
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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’

10-3559 Advertentie Lieferink 148x210.indd 2

www.lieferink.nl - info@lieferink.nl

21-04-10 15:28:42

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.

