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Van de bestuurstafel
‘Hallo?’
‘U spreekt met mevrouw Dinges.....Is uw man thuis?’
Hij is thuis, maar soms geeft hij niet-thuis als ie thuis is.
‘Waarvoor belt U?’
‘Voor de buurtvereniging ‘t Loar’
‘Dan denk ik dat het beter is dat U met mij verder praat’
‘Oooooooh.......ik dacht dat meneer.... ?’
Niet dus. En waarover belt mevrouw Dinges? Het blijkt dat mevrouw D in de adviesraad van WMO zit. Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
‘U belt namens de gemeente? ‘
‘Nee, zeker niet!’
Want, zo legt mevrouw D uit: zij zit in de adviesraad van WMO. De adviesraad
is er om de gemeente van dienst te zijn en de raad is door de gemeente in het
leven geroepen.
(Die ‘dienst ‘bestaat, grofweg gezegd, uit verenigingen opzadelen met zorg die
gemeente en overheid behoren te doen, maar dat zegt mevrouw D niet). Dit
is een zeer transparant beeld van “burger in het ootje nemen’. Onze voorzitter
is aardig en mevrouw D mag enkele vragen stellen. Of we veel gehandicapten
en hulpbehoevenden in onze vereniging hebben? Nee, geen gehandicapten,
wel allemaal hulpbehoevenden. O ja? Jazeker en die hebben allemaal behoefte
aan een goeie bijdrage uit de gemeentelijke subsidiepot. Of iedereen welkom
is op feesten van de vereniging? Nee. O nee? ( de stem van mevrouw D klinkt
bijna opgetogen, wellicht werk aan de winkel voor haar wmoadviesraad). Nee,
ze moeten lid van onze vereniging zijn of geïntroduceerd worden door een lid.
Of er weleens iets wordt georganiseerd bij de vereniging? Weleens? Iets?
Op deze vraag brandt de voorzitter los en overspoelt mevrouw D in rap tempo
met alle festiviteiten die er jaarlijks georganiseerd worden. Mevrouw D krijgt
geen kans om nog iets te vragen, ze hapt naar adem en piept vol bewondering
: “......wawawat een fantastische buurtgemeenschap is ‘t Loar...’ Ja mevrouw, dat
is zo, goedenavond en succes met uw raad.
Nieuwsgierig naar het nobele streven van deze raad googled de voorzitter
wmoadviesraad.
De site is niet beschikbaar. Wel de site : Gemeente Epe/internet/links/WMOadviesraad. Daarop wordt oa de doelstelling van WMO vermeld: “Samenzorgen
voor elkaar.... vanuit WMO’. Voor ons dus vanuit ‘ t Loar. We hebben Lief en
Leed in ons ‘ pakket’ , noaberschap en de tamtam die ons geregeld op de hoogte houdt als er ergens snel geholpen moet worden. In de analyse, jaja, over de
adviesraadWMO wordt ook de Mantelzorg Compliment Regeling beschreven:
een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers.
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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

Hehe, eindelijk iets waar wij op ‘ Loar wat aan kunnen hebben. Laten we een
Commissie Compliment Regeling voor de Vrijwilligers instellen! Zo’n Commissie, met een hoofdletter, die gedurende een jaar precies bijhoudt wie-wat-doeten-hoe-vaak en dan met een doos vol Complimenten langs de Vrijwilligers gaat
en uit die doos Complimenten en Schouderklopjes aan onze Vrijwilligers geeft
met evenzoveel Dankbetuigingen. Of toch maar niet? Want zo’n commissie
heeft dag en nacht werk om alles bij te houden wat er, vrijwillig en vaak vanzelfsprekend, met veel plezier voor onze vereniging gedaan wordt.
De buurtvereniging ‘t Loar drijft en reilt en zeilt en leeft en floreert en....en..... op
het enthousiasme van ons allemaal. Wij allen zijn Vrijwilligers, met een hoofdletter, op onze eigen manier. Daarvoor hebben we geen raad van de wmoadviesraad nodig.
In de stellige overtuiging dat we als vrijwilligers voor onze dierbare vereniging
hecht verenigd blijven wenst
Het Bestuur allen fijne Kerstdagen en een Gezond & Gelukkig 2016 !

Bedankje aan onze adverteerders
Dank zij u allemaal kunnen wij elke 3 maand dit graag gelezen boekje in de
bus laten vallen. Onze hartelijke dank daarvoor.
Aan de lezers vragen we daarom om ook u niet te vergeten bij hun aankopen.
We hebben elkaar zeker nodig.
Wij wensen u goede zaken in ons fijne dorp Vaassen.

Jaarswens
Laat januari je vrijheid geven
en februari geluk,
dan kun je in blijheid maart beleven
en kan april niet meer stuk.
Laat mei je alle vreugde brengen
en juni een zomerlied,
opdat je gelukkig bent in juli
en augustus je vrede biedt.
Laat september je vertrouwen schenken
in oktober van elk jaar,
zodat je in november zult bedenken,
ik wil in december weer zo’n jaar.
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Wat hebben we gedaan en wat
gaan we doen?
Niet alleen het 4e kwartaal 2015 loopt ten einde maar tevens het einde van het
jaar nadert. Gewoonte getrouw blik ik samen met u terug op hetgeen in en om
de loarkit is gebeurd.
Over het weer kan ik kort zijn: het was weer van alles wat.
Wind, storm, regen en bijna zomerse dagen vielen ons ten deel. Van winter is
nog totaal geen sprake en voor velen hoeft dat ook niet. Dat kan volgend jaar
ook nog lang genoeg zijn.
De activiteiten waren een goede herhaling van vorige jaren. En goede gewoontes moet je ook zeker in ere houden.
Helaas ging het pompoen snijden op 27 oktober niet door wegens te weinig
deelname.
20 oktober was de jaarlijkse ‘dropping’. Al worden de deelnemers al jaren niet
meer gedropt maar is het een puzzeltocht te voet vanaf de loarkit.
21 november heeft Sinterklaas een bezoek gebracht op het Loar.
12 december gaat er een bus vol liefhebbers naar de kerstmarkt in de grotten
van Valkenburg.
16 december is de kerstbrunch voor 60 plussers
18 december de gebruikelijke kerstbingo.
27 december is het weer afhalen van de bestelde oliebollen en andere lekkernijen.
En dan eveneens gezellig samenzijn in de loarkit en genieten van een glaasje
glühwein, erwtensoep e.d.
Helias is weer druk doende om een stuk in te studeren dat waarschijnlijk in
april 2016 op de planken wordt gebracht.
Het is een klucht ‘Dolle beestenboel’ geschreven door Henk Roede.
Daar kunt u zich alweer op verheugen.
8 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie. Dan is er gelegenheid om alle buren een
gelukkig Nieuwjaar te wensen en samen te proosten op weer een goed verenigingsjaar.
Hopelijk komt u met velen.
De wekelijkse activiteiten lopen gesmeerd.
De klootschieters hebben 22 december een groep uit Oosterhuizen op bezoek
gehad.
In het voorjaar wordt een tegenbezoek gebracht.
Tot slot wil ik u allen heel fijne kerstdagen toewensen een knallend(maar niet
tė) uiteinde van het nieuwe jaar en een heel goed, gelukkig en gezond 2016.
Tot ziens in de Loarkit en de groetjes van Rikie.
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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

Kerstgedachten
Je medemens is hier een medemens, die wacht op je liefde en nood en je
medemens die je echt helpen kunt, elke dag opnieuw met je glimlach een goed
woord en met je steun en die woont niet achter de horizon en ook niet over
zee, je medemens is hier.
Het is je man, je vrouw in je eigen huis onder één dak aan dezelfde tafel. Het
is je kind, dat vlucht in je armen en schreit om de warmte van je hart. Het is je
vader en je moeder die oud worden en al je zorgen nodig hebben maar vooral bidden om je attentie en je kinderlijke genegenheid! Je medemens is hier je
medemens. Het is die behinderde mens in jouw buurt die graag iets aandacht
krijgt. Het is die zieke die al lang in het verzorgingshuis ligt waar je al zo lang
naar toe wilde. Het zijn de duizenden vluchtelingen die met gammele bootjes
naar hier komen en naar vrede en rust verlangen. Het is die blinde voor wie je
de krant zou kunnen voorlezen. Het is die gevangene die om welke reden ook is
ontspoord en graag begrip krijgt en een buurman die zijn werk verloor en diep
in de put zit en waar je niet meer aan denkt.
Het zijn alle mensen om je heen waarmee je woont, werkt en leeft. Je hoeft niet
ver te zoeken om een mens gelukkig te maken met jouw glimlach of je arm om
zijn schouder te slaan hem of haar te bemoedigen laat dit onze kerstgedachte zijn.
B.B.

Gemengde Karsmis gedachten
Een fijn gevuul bekrup oe weer.
Die warmte en die fijne sfeer.
Het Karstgebeuren kump der an.
Woar een ieder van genieten kan.
Dat hoap ie dan mar ak soms zie.
Bint veule mensen echt niet blie.
’t Journaal is doar getuige van.
Eén bonke leed zo veule as mar kan.
Zinloos geweld waj steeds mar heurt.
Waor oe harte echt van openscheurd.
Doar keu niet bie met ons verstand.
Weer oorlog in één of ander land.
Vernietigingen ’t giet mar deur.
Op grote schaal wak diep betreur.
Het vrede op aarde klinkt toch zo mooi.
De praktijk zegt anders soms is ’t een zooi.

Frans Nieuwenhuis
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Oud en Nieuw
In onze jeugd gingen wij erop uit om op nieuwjaarsdag onze buren veel heil
en zegen te wensen dat deden wij graag want dan kregen wij een oliebol (poffertje) of een appelflap. Wij werden binnen genodigd met een glaasje pik aan
de lip op deze manier leerden wij de buurt kennen en de buurt ons. Wij braken
ons hoofd natuurlijk niet waarom het nieuwe jaar nu juist op 1 Januari moest
beginnen en dat deden de ouderen in de regel ook niet, vraag er maar eens
naar meestal zal het antwoord wezen: ik weet het niet dat zal de kerk wel zo
bepaald hebben. Maar dat is dus niet zo want de kerk heeft zich eeuwenlang
tegen dit wereldlijke begin verzet maar dat Januari eigenlijk niet als inheems
en vanzelfsprekend begin wordt gevoeld blijkt uit zulke antwoorden wel duidelijk. Er is in het westerse noorden geen natuurlijke aanleiding te vinden om het
jaar te beëindigen op 31 december en te laten beginnen op 1 Januari voor het
europese noorden zou alleen de midwinter zonnewende de jaardeling in oud
en nieuw op de jaarkring zinvol kunnen aangeven. De nu gebruikelijke burgelijke kalenderjaar heeft deze gebondenheid echter verloren en houdt zich uitsluitend met het administratieve jaar van de Romeinen waaraan het woord kalender eveneens is ontleend. De eerste dagen van de maanden werden namelijk door ambtenaren afgeroepen en heten daarom Calender in welk woord dit
roepen ligt besloten. Hier ligt de oorsprong van onze kalender. Wat betekent
ons kalenderjaar eigenlijk met zijn 12 maanden die aan de maan doen denken.
Nu met de maan heeft ons kalenderjaar niets meer uit te staan wel hingen de
oudste tijdsindelingen samen met de lichtfases van de maan maar bevredigend
was dit nooit geweest in Egypte maakte Julius Ceasar bij zijn veldtochten echter kennis met het zonnejaar van 365 en een halve dag dit gaf hem de gelegenheid om eindelijk aan de tot dan toe in Rome heeersende chaos een einde
te maken. Hij voerde het jaar van 366 dagen d.w.z. achtereenvolgens drie gewone jaren en dan een verlengd jaar om de 4 x kwart dag in te halen dat was
de Juliaanse kalender tevens nam hij de gelegenheid waar om de 1e Januari die
reeds het begin October was achter geraakt gelijk te zetten. Maar ook Ceasars
geleerden hadden het jaar nog 11 minuten en 14 seconden te lang berekend
en zo was in de 16e eeuw het jaar ongeveer tien dagen achter. Toen de sterrenkundige Ignazio Danti in 1581 aan Paus Gregorius XIII met diens eigen ogen
liet zien dat het begin van de lente tien dagen te vroeg kwam liet deze de fout
in 1582 herstellen en het jaar opnieuw berekenen. Men kwam tot een lengte
van 365,2425 dagen. Bovendien werden de schrikkeljaren zo geregeld dat in de
eeuwjaren geen schrikkeljaren zouden vallen behalve als de eerste twee cijfers
door vier deelbaar zijn dat was zo in 1600 en zou opnieuw in het jaar 2000 het
geval zijn. Dit is de huidige Gregoriaanse tijdrekening waarvan het begin werd
aangegeven als het geboorte jaar van Christus. De Romeinen lieten het nieuwe
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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

jaar beginnen met een zonnefeest ter ere van Dianus de zonnegod en vrede
god en de manlijke wederhelft van de maangodin Diana. Naar deze Dianus of
Janus heet dan ook de maand Januari het beeld van Janus had als kenteken o.a.
een sleutel waarmee hij als opensluiter van het nieuwe jaar was aangeduid en
waardoor hij de God der deuren en poorten werd en bovendien had het een
hoofd met twee gezichten een oud baardig gelaat dat naar het oude jaar was
toegewend en een glad jeugdig gelaat dat het nieuwe jaar tegemoet zag.
’n Zalig nieuwjaar B.B.

Bedankjes
Ook ik werd 75 jaar jong (dat maak ik mezelf wijs)
Dus kwam de felicitatiedienst van ‘t Loar met een waardebon.
De gelukkigen? waren Gerrie en dochter Linda
Wat natuurlijk zorgde voor gezelligheid.
De waardebon heb ik ondertussen al goed besteed.
Nogmaals hartelijk dank en de groetjes van Trijntje van Huffelen
Ik wil graag de buurtvereniging bedanken voor het bezoek van Gerrie en Linda,
na mijn ziekenhuisopname.
Willy Bouwmeester
Bij deze wil ik `t Loar bedanken voor de attentie en het bezoek van Rikie
Gorkink voor mijn verjaardag. Tevens een correctie: ik mocht 75 jaar worden
i.p.v. 70 jaar.
Jannie Dijkkamp – Kroes
Hierbij wil ik de buurtvereniging bedanken voor de attentie met mijn 75ste verjaardag met een bezoekje van Mieke en Benny.
Mans Wijnhout
Hierbij wil ik de buurtverenging en de jeu de boules club hartelijk bedanken voor
de fijne attenties en belangstelling die ik tijdens mijn ziekte heb ontvangen.
Henk Klomp
Beste ‘Buurtgenoten’
In september zijn Marion en Nelis bij ons geweest namens de buurtvereniging
‘t Loar.
Wij zijn beide 65 jaar geworden. Dank voor het kado, de wijn is op maar de
bloemen hebben nog 14 dagen gestaan. Nogmaals een leuke herinnering.
Groeten Gerda en Koos Ronde Twello
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Wij feliciteren
Gradus van Essen en Henk Bouwmeester die de leeftijd van
65 hebben behaald
en Jo Nengerman die 70 jaar is geworden.
Namens de buurtvereniging van harte gefeliciteerd!
Een kraambezoek is gebracht aan
Gerdo Boeve en Ellen van Bussel vanwege de geboorte van Seb Hendrik Boeve,
hij is geboren op 8 september 2015.
Veel geluk en van harte gefeliciteerd met jullie
zoon namens de buurtvereniging ‘t Loar!

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Annie Blokvoort, Wil Dieker en Henri Bekamp
we wensen jullie namens de buurtvereniging van harte
spoedig herstel toe.

Oproep
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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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
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In het vorige Loarse boekje stond een foto van de familie Bouwmeester uit het
Hanendorp nu Vaasensebinnenweg 3 waar Braakman woont. U ziet vader en
moeder Bouwmeester met opoe en kleine Gijs de jongste en achter hen Jan
Bouwmeester en zus Grada daarnaast Marie Bouwmeester die later met ’n laarse is getrouwd Marie Marissink.
Herkent u de personen van deze foto?
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Mijn naam is Mark van Bussel en ik ben 26 jaar. Ik heb
tot mijn 12de met veel plezier op `t Loar gewoond.
Sinds 2 jaar woon ik samen met Lisette de Reus aan de Kornoeljestraat in Vaassen waar wij het erg naar ons zin hebben.
Als kind ging ik naar basisschool de Rotonde, daarna heb ik mijn middelbare
school afgemaakt op de RSG in Epe. In 2007 ben ik gestart met de opleiding
autotechniek en begonnen met werken als monteur bij van Bennekom in Heerde, waar ik nu nog steeds met veel plezier werk.
Maar je kunt niet alleen maar werken dus af en toe ook eens op vakantie, zo
zijn wij in september 3 weken naar Amerika geweest. We hebben daar eerst 3
dagen New York bezocht en zijn toen naar de west-kust gevlogen. Daar hebben
we een auto gehuurd en 2,5 week rondgereden langs de mooiste plekjes van
Amerika.
Verder heb ik ook nog wel tijd voor andere dingen zoals mountainbiken en op
maandagavond biljarten in de Loarkit. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik op het
moment meer bezig ben met biljarten dan met het fietsen.
Met twee kinderen in het buitenland heb je nu alle rust thuis om een stukje te
schrijven daarom geef ik de pen door aan Elly Aalhuizen.

Quotes
Geld maakt niet gelukkig
maar geldzorgen maakt wel ongelukkig.
Choose to be optimistic,
it feels better – Dalai Lama
Be the change you wish
to see in the World - Gandhi
Believe you can
and you are halfway there – Theodore Roosevelt, president van de VS
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Kerstverhaal
HET MEISJE MET DE ZWAVELSTOKJES
door Hans Christian Andersen
Het was afschuwelijk koud, het sneeuwde en het begon donker te worden. Het
was ook de laatste avond van het jaar, oudejaarsavond. In die kou en in dat
donker liep er op straat een arm, klein meisje, zonder muts en op blote voeten.
Ze had wel pantoffels aangehad toen ze van huis ging, maar dat hielp niet veel:
het waren heel grote pantoffels, haar moeder had ze het laatst gedragen, zo
groot waren ze, en het meisje had ze bij het oversteken verloren, toen er twee
rijtuigen vreselijk hard voorbijvlogen. De ene pantoffel was niet te vinden en
met de andere ging er een jongen vandoor: hij zei dat hij hem als wieg kon
gebruiken als hij later kinderen kreeg. Daar liep dat meisje dus op haar blote
voetjes, die rood en blauw zagen van de kou. In een oud schort had ze een heleboel zwavelstokjes en één bosje hield ze in haar hand. Niemand had nog iets
van haar gekocht, de hele dag niet. Niemand had haar ook maar een stuivertje
gegeven. Hongerig en koud liep ze daar en ze zag er zo zielig uit, dat arme stakkerdje! De sneeuwvlokken vielen in haar lange, blonde haar, dat zo mooi in haar
nek krulde, maar aan dat soort dingen dacht ze echt niet. Uit alle ramen scheen
licht naar buiten en het rook overal zo lekker naar gebraden gans; het was immers oudejaarsavond en daar dacht ze wel aan.
In een hoekje tussen twee huizen, waarvan het ene een beetje vooruitstak,
ging ze in elkaar gedoken zitten. Haar beentjes trok ze onder zich op, maar ze
kreeg het nog kouder, en naar huis durfde ze niet, want ze had geen zwavelstokjes verkocht en ook geen stuivertje gekregen. Haar vader zou haar slaan
en thuis was het trouwens ook koud. Ze woonden vlak onder het dak en daar
blies de wind doorheen, ook al waren de ergste kieren met stro en oude lappen dichtgestopt. Ze had bijna geen gevoel meer in haar handjes van de kou.
O, wat zou een zwavelstokje lekker warm zijn! Zou ze er eentje uit het bosje
durven trekken en het tegen de muur afstrijken om haar handen te warmen?
Ze trok er een uit. ‘Ritsss...’ Wat vlamde dat, wat brandde dat! Het gaf een warm,
helder vlammetje, net een kaarsje, toen ze haar handen eromheen hield. Een
wonderlijk licht gaf het. Het meisje dacht dat ze voor een grote, ijzeren kachel
zat met glimmende koperen ballen en een koperen trommel. Het vuur brandde zo heerlijk, het was zo lekker warm. Maar wat was dat? Het meisje strekte
haar voetjes al uit om die ook te warmen - toen ging de vlam uit, de kachel verdween - en zij zat met een stompje van het afgebrande zwavelstokje in haar
hand.
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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

Ze stak er nog een aan. Het brandde, het gaf licht en waar het schijnsel op de
muur viel, werd die doorzichtig, net als een sluier. Ze keek zo de kamer in, waar
de tafel gedekt was met een spierwit tafelkleed, met het fijnste porselein. De
gebraden gans, gevuld met pruimen en appeltjes, stond heerlijk te dampen. En
wat het allerheerlijkst was, de gans sprong van de schaal en waggelde met een
vork en mes in zijn rug over de grond. Hij kwam recht op het arme meisje af;
toen ging het zwavelstokje uit en was alleen de dichte, koude muur er nog.
Ze stak er nog een aan. Toen zat ze onder de mooiste kerstboom, nog groter en
nog rijker versierd dan de boom die ze door de glazen deur bij de rijke koopman had gezien, vorig jaar met Kerstmis. Er brandden wel duizend kaarsjes aan
de groene takken, en gekleurde prentjes, zoals je die in etalages ziet, keken
haar aan. Het meisje strekte haar beide handen uit - toen ging het zwavelstokje
uit, de vele kerstkaarsjes gingen de lucht in en veranderden in sterren, zag ze.
Eentje viel er en liet een lange streep van vuur achter aan de hemel. ‘Nu gaat er
iemand dood,’ zei het meisje. Want haar oude grootmoeder, de enige die lief
voor haar was geweest, maar die nu dood was, had gezegd: ‘Als er een ster valt,
gaat er een zieltje naar God.’
Ze streek weer een zwavelstokje af tegen de muur, het gaf licht en in het schijnsel stond haar oma, heel duidelijk, heel stralend, heel vriendelijk en lief. ‘Oma!’
riep het meisje. ‘O, neem me mee! Ik weet dat je weg bent, als het zwavelstokje uitgaat. Weg, net als de warme kachel, de gebraden gans en die prachtige,
grote kerstboom.’ Haastig streek ze de rest van de zwavelstokjes uit het bosje af, want ze wilde oma vasthouden. De zwavelstokjes gaven zoveel licht dat
het klaarlichte dag leek. Oma had er nog nooit zo mooi en zo groot uitgezien.
Ze nam het kleine meisje op haar arm en ze vlogen, stralend en blij, heel, heel
hoog. Er was geen kou, geen honger, geen angst - ze waren bij God. Maar in het
hoekje bij het huis zat in de koude wintermorgen het kleine meisje met de rode
wangen, met een glimlach om haar mond - dood, doodgevroren op de laatste
avond van het oude jaar.
Het werd nieuwjaarsochtend en de kleine dode zat daar met haar zwavelstokjes, waarvan een bosje bijna was opgebrand. Ze heeft zich willen warmen, zeiden ze. Niemand wist wat voor moois ze had gezien, hoe stralend ze met oma
de vreugde van het nieuwe jaar was ingegaan.
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Chili con Chorizo
Recept voor een Chili con Chorizo waar je niet vanaf
kan blijven......
Voor 4 personen nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 chorizo worst
1 middelgroot blik (255gr) Bonduelle reuzenbonen, 1bl zwarte bonen,
1 bl rode kidney bonen
1 bl kikkererwten
(alle blikken zelfde maat en van het merk Bonduelle, is het lekkerst)
1/2 eetlepel gemalen komijnzaad
1/2 THEElepel kaneel, wat verse koriander, 1 rode & 1 groene paprika
1 blik gepelde tomaten
1/2 rode peper ( zonder pitjes!),
1 grote ui , 4 tenen knoflook, olijfolie/ zonnebl olie
25 gr pure chocola ( 72%),
& eventueel wat citroensap (als je er verse tomaat bij doet hoef je geen
citroensap)

Bereiding:
Fruit ui, knoflook en grof gesneden chorizo in olie. Komijn, kaneel, koriander,
paprika’s, blik tomaten, fijngesneden rode peper erbij en nog blik water.
Laat dit ongeveer 20 min op laag vuur laten sudderen.
Paprika mag niet heel zacht worden.
Alle bonen uit de blikken in een zeef goed afspoelen met water, dan bij de ‘
saus’ doen. Ongeveer 10 min mee laten sudderen.
Dan (Henk N zal dit leuk vinden!): stuk chocola erbij en laten smelten, goed
doorroeren. PROEVEN!! en naar smaak wat citroensap toevoegen.
HEERLIJK!!!!!!
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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)
GRA
ATIS GEPLAA
G
ATST
TST
INCL. BETONBANDFUNDERING
VAN

$1.160,-

$1.050,-

AANBIEDING
Type 217, 300 x 200 cm
c (B x D)
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A
TST
INCL. BETONBANDFUNDERING

$1.370,-
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T
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V
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UW TUIN
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Aalbosweg 15, 8171 MA Vaassen
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SHOWROOM: Einsteinstraat 16 Wijchen, T 024 - 64 51 226ÊUÊOPENINGSTIJDEN ma - vrij: 09.00 - 17.00 uurr,, zater
zat dag: 09.00 - 16.00 uur
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Telefoon: 0578
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info
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@ blokvoortelektro.nl
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Onze trekvogels
Un vogel hef toch wel un héél groot veur-rech
als ut te kold wod dan vlug-ge gauw weg
noa waar’me landen woar wie ok van hold
wie kunt niet vlieg’n, dus hebbe wie ut ’s winters kold
wie goat dan nao schiphol, daw de kolte ontvluch
en dan effen laa’ter zit’te wie, hoge in de luch
wie heb der dan ok héél wat, veur neer e’telt
mar onze vogels, die kost ut gin geld
o’h kow zelf mar vieg’n nao un mooi waar’m land
en dan ’s aovends genieten, zo fijn an ut strand
ja zo mijmer wie varder, iets wat toch nooit kan
mar wie gunt ut de vogels, in ut veurjaor geniete
wie der weer van!
Frans Nieuwenhuis

Spreuken
• Spaarzaamheid is een grote bron van inkomsten.
• Tevredenheid is de grootste rijkdom.
• Luister goed wat de ander zegt dan leer je de waarde van het zwijgen kennen.
• Vrijheid is alles kunnen doen wat een ander niet schaadt.
• Volg de sporen van de gelukkige mens en je zult gelukkig worden.
• Vreugde en geluk maken je mooi.
• Duisternis kan niet worden verdreven met duisternis.
• Wie achter de kudde aanloopt sjouwt altijd door de stront.
• Een man is net als een kaars, zonder pit brandt hij niet.
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Hoi buurtbewoners,

Ik heb ‘De jeugdpen’ gekregen en ik ben Naomi Loeven. Ik woon met mijn zusje Nina, broertje Naud, vader Ralf en moeder Gerie aan de Laarseweg nummer
15. Ook hebben we 3 honden, 5 katten en 1 konijn.
Ik ben 9 jaar oud en zit op ’t Mozaïek, in groep 6. Op school vind ik schrijven en
spelling leuk en ik wil later schoonheidsspecialiste worden. Op woensdag dans
ik bij Agios met mijn zusje Nina en andere vriendinnen. Ik speel graag buiten
op de trampolines of speeltoestellen. Ook speel ik veel in ons speelhuisje nummer 13, dat we van Stijn hebben gekregen.
We wonen nu al 1,5 jaar op ‘t Loar. Het eerste halve jaar hebben we in de caravan geslapen en net voor de winter waren onze slaapkamers klaar. De woonkamer is nu ook klaar en ook verwarming doet het. Opa en papa zijn nu met
de wc en de badkamer bezig. Over een paar jaar hoop ik dat we ook de stallen
kunnen verbouwen en dat we dan een pony krijgen.
Ik geef de jeugdpen door aan mijn buurjongen Stijn Bijsterveld.
Groetjes
Naomi Loeven

Prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 2016
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Allerlei
Toen wij kinderen waren werd ons verteld dat als wij vlijtig gingen zoeken in
het grasland en een klavertje vier vonden, dat ons dan geluk te wachten stond
nu je ouder bent weet je dat dat zoeken is naar een speld in de hooiberg. Je
vindt ze dus nooit, geluk moet je op een andere wijze vinden en nu denk je hoe
komen ze erbij?
Zoiets heeft toch zijn oorsprong, ik ben op zoek gegaan en vond het volgende:
de vier evangelisten Johannes, Markus, Matteüs en Lucas die ons verhaalden
over de blije boodschap dat God zijn eigen zoon Jezus zond om zich met ons te
verzoenen daar zit dus het geluk.
In veel kerken met gebrandschilderde ramen zie je vaak een klavertje vier die
naar de vier evangelisten verwijzen.
B.B.

Voorbeeldige mensen
In de laatste oorlog 1940-1945 waren er
ook jongelui die door de propaganda van de SS
en het derde rijk, de armoede en de crisis die er
toen heerste zoals geen arbeid geen toekomst
daardoor met de vijand vochten aan het russchische front net als nu die jongelui die worden gehersenspoeld door de I.S. Voor beiden
zit hier het kwaad achter ook waren er tijdens
de 2de wereldoorlog mensen die hun nek uitstaken zei het met hun stem of met hun pen
zo ook Anno Sjoerd een fries uit Oegeklooster
bij Bolsward. Hij was één van de 6 zonen uit een fries boerengeslacht. In 1881
treed hij in bij de Karmelieten in Boxmeer zeven jaar later wordt tot priester
gewijd hij neemt de naam Titus als kloosternaam. Hij studeerde in Rome wijsbegeerte en geschiedenis van de nederlandse mystiek, zijn hoogleraarschap
combineert hij met journalistieke artikelen over cultuur en onderwijs en hij moderniseert de katholieke dagbladpers in Nederland. Nadat Titus op initiatief van
de Utrechtse aartsbisschop een omzendbrief de katholieke dagbladen vraagt
geen propaganda te maken voor de Nederlandsche nationaal socialistische beweging arresteert de Gestapo hem in zijn klooster in Nijmegen 1942. Ondanks
zware ziekte wordt hij naar Dachau gebracht waar hij na 6 weken vol ontberingen en mishandelingen doodziek in het kamphospitaal opgenomen wordt en
op 26 juli 1942 krijgt hij een dodelijke injectie. Als deskundige op gebied van
mystiek en filosofie verkent Titus de diepten van het menselijke bestaan maar
zijn contemplatieve houding scherpt ook zijn blik voor de werkelijkheid. Zo
ontstaat tussen professor en studenten een dialoog over de grote levensvragen
en actuele problemen. Na de bezetting van Nederland is Titus verbindingsman
van de bisschoppen met de katholieke pers door zijn publicaties in tijdschriften
en kranten wordt hij steeds bekender en met zijn pen en zijn stem veroordeelt
hij het nazisme en anti joodse politiek van het Hiller regime zoals het wegvoeren van joodse studenten uit katholieke middelbare scholen. Titus heeft ons laten zien dat opstaan tegen onrecht met als wapen de pen niet buigen voor het
kwaad succes heeft. Titus Brandsma is voor ons een voorbeeldig mens.
B.B.
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Dieren op ‘t Loar
De familie IJspeert heeft een nestje met 5 kleine
chihuahua’ puppies gekregen.
De chihuahua is het kleinste hondje ter wereld. Hij
dankt zijn naam aan de Mexicaanse provincie Chihuahua waar het ras in 1850 werd ontdekt. Het is het oudste hondenras op het Amerikaanse continent. Veel
Amerikaanse toeristen kochten deze kleine honden van
de indianen en namen ze mee naar huis. Zo werden ze
snel populair in de Verenigde Staten en inmiddels ook
in Europa.
Hun gewicht zit tussen de 1 en 3 kg en de gemiddelde
maximumleeftijd van een chihuahua ligt tussen de 12 en 14 jaar.
Het moederhondje van Kim heet Fay en is choco tan chihuahua kruising en de
vader Tyson is een langharig blue merle chihuahua met stamboom.
De puppies hebben hebben allerlei kleuren zoals zwart met wit maar ook de
blue merle kleur. Honden met de kleur merle hebben verdunningen van hun
basiskleur. Meestal gaat het om de kleur zwart die naar grijs verkleurt op een
witte achtergrond.
Er ontstaat een patroon met donkere en lichtere gedeeltes. Er zijn nog puppies
te koop dus als je interesse hebt neem dan kontakt op tel: 06-40538058.
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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

Spreuken in het dialect
Hé hef de broekriem niet an te haa’len, hé hef nog bretels.
Wie alles met proaten dut, hoef niet veule te waark’n.
De bakker zei, ‘Disse koeke hef un bei-smaak!’
De dokter zei, ‘ie bent te vrog, der is niks an de hand’.
Hé had un valse strik e’zet mar hé trapp’n er zelf in!
Moeder gaf de kiender un zuurtjen, um ze zuute te hold’n.
De brouwer voch tee’gen de bierkaai.
De kok, koak’n van woede.
Un glas waa’ter zei de klante, och nim toch un pil’sien.
Ut beste peerd strukeld ok wel is.
Zelfs de dominee’s en de pastoors,
mutt’n der tegenweoordig ok an geleuv’n.
De schilder mus ut huus wit schilderen
Ieder-eene wist dat ut zwat e-bouwd was!
Olde foto’s muj bewaar’n, dan kuj bewiez’n daj der e-wes bint.
De fietsen’maker ‘kloar. Hé löp weer as un trein!’
In de zomer zit de de ijsverkoper der waarm bie.
De toeristen kom nao onze moo’je Veluwe veur dat ut te laa’te is.
Zol Sinterklaos, ooit weer un echte zwat’te Piet krieg’n.
De inbreaker was klein van stuk, toch liepe tee’gen de lampe.
Halfbezopen is un gebrek an doorzettingsvermeugen.
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Gedichies
Ik zie de zee
de zee ziet mij
dag zee
hoe gaat het?
ik eb, zegt de zee
wat heb je? zeg ik
ik heb eb.
doet dat zeer?
Nee, zegt de zee
een zee heeft geen zeer

gedicht Frank Eerhart

Mijn land mijn hand wat ben je mooi
Daar gingen we welgemoed op weg
door het land van melk en honing;
we liepen daar en we zongen wat
en we gingen over de dijk door het polderland en langs de rivier;
wat was het er goed, wat was het er mooi, wat was het er helemaal zomer;
we zagen de distels in de bloei langs het pad,
de kamille te pronk en de klaver stond paars van geluk.
In de Bisonbaai werd gezwommen maar geen bizon liet zich zien
noch Koninckpaard van hoog allooi zo wild en zo mooi zo van adel
we stapten tussen de weidebloemen door die als onkruid worden verguisd
maar hoe verfijnd als ze zijn
hoe statig van zichzelf
geen mensenhand heeft ze geleid
Ze zijn helemaal af in hun oorsprong en menigeen laafde hart en ziel bij de zwoele
waterkant en kinderen speelden met surfplank en boot;
wij liepen daar van al wat was en elkaar van de zon
en de wind en de wolken van de gans, de fazant en de hond
toen dankten we God in een innig besef van de rijkdom van dit uur.
Vol goddelijk levensgeluk.
We konden hem met geen mogelijkheid negeren.
Ine Verhoeven
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Mireille Boveree
Op zoek naar een kapster aan huis?
Een leuke coupe voor dames, heren en kinderen?
Op zoek
kapster bij u aan huis?
Neem
een naar
kijkje een
op www.morethanhair.nu
of bel naar 0622285590

Een leuke coupe voor dames, heren en kinderen.
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Moppentrommel
Een man vreesde dat zijn vrouw niet zo goed meer hoorde en dacht
dat ze een hoorapparaat nodig zou hebben.
Niet goed wetende hoe haar dat tactvol te verklaren belde hij naar de huisarts
om hem het probleem voor te leggen.
De dokter zei hem dat er een vrij eenvoudige discrete test bestond om zich een
idee te vormen van de ernst van haar gehoorverlies.
Dit is wat je moet doen zei de dokter.
Ga op 12 meter van je vrouw staan en spreek op een normale manier met haar
en zie of ze je verstaat. Als dit niet lukt schuif dan per 3 meter dichterbij tot dat
je een antwoordt krijgt.
Die avond staat zijn vrouw in de open keuken en maakt het eten klaar. Hij staat
in de eetkamer zo’n 12 meter van haar verwijderd.
Op een normale toon vraagt hij: schat wat eten we? GEEN antwoord...
Dus schuift hij 3 meter op richting keuken en herhaalt zijn vraag: schat wat eten we?
Steeds GEEN antwoord...
Daarna schuifelt hij de keuken binnen en nu is hij maar op 6 meter van zijn
vrouw en vraagt: schat wat eten we?
Opnieuw GEEN antwoord...
Dus gaat hij nu op zo’n 3 meter van haar staan en stelt opnieuw de vraag.
Alweer GEEN antwoord...
Nu gaat hij vlak achter haar staan en zegt: schat wat eten we?
‘Fons jong, voor de 4de keer ‘friet met kip’!
Zo ontstaan burenruzies...
Jantje zeurt al maanden zijn ouders de oren van hun kop dat hij een broertje wil.
Op een dag is vader dat gezaag spuugzat. Hij roept Jantje en zegt:
‘Kijk, hier heb je wat graszaad.
‘Strooi dit maar goed rond in de tuin en dan komt de ooievaar wel vanzelf.’
Jantje strooit het graszaad overal rond.’
Twee maanden later krijgen de buren een baby.
Tijdens het kraambezoek zegt Jantje tegen de buurman:
‘Als je maar weet dat het niet jouw zaad was, maar dat van mijn vader’.
Moeder Overste
Ik wil graag even over uw dochter praten.’
zegt de nieuwe schoonzoon tegen zijn schoonvader.
‘Ik ben nu al een maand met haar getrouwd,
maar we doen het bijna nooit.
Ze lijkt wel een non!’
‘Wacht even...’ zegt de schoonvader, ‘... dan roep ik even Moeder Overste erbij!’
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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
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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.

