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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
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Van de bestuurstafel
Hallo buurtgenoten,
De feestdagen lijken al weer zo ver achter ons. De kerstbloemen zijn weer uitgedeeld, de oliebollen en de snert en balkenbrij weer verkocht en prins en prinses Carnaval zijn weer bij ons op bezoek geweest tijdens de Nieuwjaarsreceptie.
Het nieuwe jaar 2017 is weer van start gegaan!
Het weer van afgelopen tijd heeft ons niet aangemoedigd om naar buiten te
gaan. In mijn beleving veel regen, en weinig mooi winterweer. Dat maakt dan
ook dat het wat rustiger is in de buurt. Velen zitten binnen, hebben in de avond
de gordijnen dicht en ontmoeten elkaar daardoor weinig voor een buurtpraatje. Maar de goede tijd komt er weer aan. Ik hoop wel dat iedereen in de winterperiode toch een beroep heeft kunnen doen op een goede buur wanneer de
situatie er om heeft gevraagd. Want een goede buur is nog steeds beter dan
een verre vriend!
Het bestuur heeft in de vergaderingen uitvoerig gesproken over het komende
feestweekend in september. We zullen hier verder in gesprek over willen gaan
met u tijdens de jaarvergadering. De jaarvergadering is op 21 maart en ik wil
u dan ook van harte uitnodigen. Het is altijd fijn om de mening van de leden
te horen en mee te nemen in de overwegingen. Het bestuur beslist niet alleen,
maar wil graag een afspiegeling zijn van datgene wat er bij de leden leeft en
aan wensen zijn. Samen moeten we het doen!
Het “rokershok” is door een aantal mannen van het Loar opgeknapt. Het ziet er
weer prachtig en fris uit. Tot onze verbazing werd er toen geconstateerd dat er
in een aantal schilderijen die daar hingen allemaal gaatjes zitten van dart pijlen.
Waarschijnlijk zijn de schilderijen als dartbord gebruikt door kinderen tijdens
een feestje in het buurthuis. Jammer! Er wordt nog een poging gedaan om de
schade wat te herstellen en gelukkig gebeurt het niet vaak dat er wat vernield
wordt, maar dit is wel een teken voor ons allemaal om alert te zijn in wat er gebeurt met onze spullen tijdens het open zijn van het buurthuis. Laten we zuinig
en trots zijn op datgene wat we hebben.
Ook zijn de mannen weer begonnen met het onderhouden van het groen
rondom het buurthuis. Het ziet er al weer netjes uit. Een paar gestorte wielen
met banden die in het groen lagen worden maar als anonieme gift gezien.
Mocht iemand ze nog nodig hebben dan horen we dit graag.
Ik ga er van uit dat ik velen van jullie zie op de jaarvergadering, tot dan!
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?
Zojuist terug van het kijken naar de carnavalsoptocht in Vaassen en wat zijn we
koud geworden. Beetje miezeren en maar 5 graden maar was wel weer groots
aangepakt.
In de beginjaren van ons bestaan deden we elk jaar hieraan mee.
Een wagen gemaakt met een bepaald thema of met een loopgroep.
Op diverse adressen is hieraan gewerkt door een zeer enthousiaste groep.
Goede herinneringen zijn er vooral aan de bedrijfsruimte van van Delden aan
de Elspeterweg. Maar zo heel langzaam aan werd de belangstelling hiervoor
minder.
Nog een paar keer hebben een stel jonge jongens en meiden het nog gedaan
maar nu al heel lang niet meer. Heel jammer dat hiervoor geen animo meer is.
Bewondering heb ik voor de Geerstraat die in dezelfde tijd als ons is opgericht
en nog steeds heel mooi voor de dag komt.
Het is nu eind februari en heel voorzichtig hebben we al een enkele lentedag
gehad maar ook een echte voorjaarsstorm genaamd “Dorus” die gepaard ging
met heel veel regen. Ook zijn we dit winter nog een keer verrast met sneeuw en
op diverse plekken kon er geschaatst worden. En nu verlangen we vanzelfsprekend naar echt lenteweer. Laat maar komen.
Dan zijn we ook toe aan lente activiteiten in en om de Loarkit.
Eerst nog een terugblik over de laatste 3
maanden.
Natuurlijk is Sinterklaas op bezoek geweest en volgden daarna de kerstactiviteiten.
Een kerstbrunch voor de 60+plussers,
een kerst knutseluurtje voor de jongste kinderen met een lekkere traktaties erbij en vlak voor kerst de gebruikelijke
kerstbingo.
Op 30 december konden de bestelde
oliebollen, beignets en rookworsten
worden afgehaald. Hiervan was weer
een gezellig gebeuren gemaakt compleet met glühwein en erwtensoep.
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2017 begon met de nieuwjaarsreceptie op 6 januari. Meestal dezelfde mensen
die hierbij aanwezig zijn. Zou mooi zijn als er zich eens wat meer buurtbewoners laten zien.
Goede gelegenheid om elkaar hier te ontmoeten. Al moet ik erbij zeggen dat
vooral de nieuwe bewoners zich wel hebben laten zien. Complimenten voor dit
goede voorbeeld.
Dan was er nog het redelijk goed bezochte stamppotbuffet op 1 februari.
Wat was dat weer heerlijk en goed verzorgd.
Als u dit leest is de jaarvergadering op 21 maart alweer voorbij en misschien
ook wel de toneeluitvoering van Helias.
En dan volgt alweer gauw Pasen op 16 en 17 april.
Dan zijn er weer de overbekende gebruiken van eieren zoeken en paasvuur.
Geniet hiervan en doe mee.
12 mei bloemenbingo
25 mei dauwtrappen.
En dan zitten we zo we weer in de zomermaanden met zijn mooie buitenactiviteiten.
Ik wens jullie allen veel genoegen met alles wat hiervoor jullie gedaan wordt in
en om de Loarkit.
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

Notulen Algemene ledenvergadering
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 21 maart 2017
Aantal leden aanwezig: 24 + het bestuur.
Opening Voorzitter:
Mieke heet iedereen welkom en heeft nog een aantal huishoudelijke mededelingen.
Mieke was ter ore gekomen dat Alex van de Bunte ernstig ziek is en vraagt een
moment stilte om aan hem te denken en sterkte te wensen aan de familie.
Ze zegt dat deze ledenvergadering is bedoeld om samen met de leden te kijken
hoe het afgelopen jaar is verlopen en hoe gaan we verder. En om in samenwerking met de leden gaan kijken of er tips en trucs zijn om dingen te verbeteren.
Ook bedankt ze alle vrijwilligers die op welke manier dan ook zo betrokken zijn
met de vereniging. Zoals leden die meewerken in commissies, organiseren van
activiteiten en ieder jaar dingen beschikbaar stellen.
Heel fijn dat de buurtvereniging op hun kunnen rekenen.
Er zijn geen op of aanmerkingen met betrekking tot de agenda van vanavond.
Notulen van de vorige ledenvergadering:
Er staat boven staat notulen ALV van 2015 maar dit moet zijn ALV van 2016.
Verder zijn er geen op of aanmerkingen ten aanzien van de notulen en de secretaris word hiervoor bedankt.
Jaarverslag Secretaris:
Jaarverslag secretaris over het jaar 2016
Op 31 december 2016 heeft de buurtvereniging 296 leden. Er zijn 15 nieuwe
leden bijgekomen en er heeft 1 iemand het lidmaatschap opgezegd.
2016 was het eerste jaar onder een nieuwe voorzitter.
Fijn iemand met een frisse kijk op de zaken.
Met het bestuur vergaderen we gemiddeld 1x per maand. Omdat de Loarkit ‘s
avonds vaak bezet is doen we dit roulerend bij een bestuurslid thuis. Zo kom je
nog eens ergens.
In juli is de buurtvereniging ook op Facebook te vinden. Deze word beheert
door Marjan de Jong. Het is een besloten groep en dit houdt in dat je alleen na
toestemming lid kunt worden en de pagina kunt bekijken. Inmiddels zijn er al
132 leden.
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Ook de website is een nieuw leven ingeblazen door een nieuwe web redactie.
De website is nu actueler en er worden regelmatig foto’s en artikelen op geplaatst. Dit kan natuurlijk altijd meer. Dus een oproep aan ieder om materiaal
aan te leveren.
Het bestuur en de activiteiten commissie zijn dit jaar bezig om alle activiteiten
in kaart te brengen en hiervoor draaiboeken te maken. Het is gebleken dat het
heel handig kan zijn om dit te hebben mocht er iemand onverwachts uitvallen.
In 2016 hebben we meegedaan aan de Rabobank clubkascampagne. Er hebben
28 leden op onze buurtvereniging gestemd. Dit heeft een mooie bijdrage voor
de clubkas opgeleverd. Dit jaar doen we hier ook weer aan mee. En hopen op
nog meer stemmen.
Lief en Leed heeft ook dit jaar weer veel jubilarissen bezocht en ook een aantal
zieke buurtgenoten.
Dit word altijd zeer gewaardeerd. Er word deze tijd veel gesproken over “het
touwtje uit de brievenbus” vertrouwen in elkaar. Ik heb het idee dat we dit samen altijd hebben gehad en nog steeds hebben op het Loar. Bij menig buurtgenoot staat de deur altijd open en de koffie altijd klaar.
Ook helpen we elkaar, dit zie je ook tijdens de opbouw van de feesttent. Jong
en oud zijn er op maandagavond. De vrijwilligers die barstaan tijdens feestjes
en activiteiten. De vrijwilligers die het gebouw, de tuin en de parkeerplaats onderhouden en zorgen dat alles er netjes bij ligt.
De vrijwilligers die de nieuwsbrief en het boekje bezorgen. Zonder al deze
mensen zou er geen buurtvereniging kunnen bestaan.
Er zijn ook tal van activiteiten geweest.
Waaronder het stamppotbuffet, paasvuur, bloemenbingo, dauwtrappen.
Helias heeft weer een mooi stukje toneel laten zien in de Wieken. Straks gaan ze
dit weer doen maar na lange tijd weer in de Rank. Let u op dat u straks niet voor
de verkeerde deur staat.
Dan zijn er ook nog de wekelijkse vast activiteiten.
Biljarten op maandag,
In de zomermaanden fietsen een clubje op de dinsdagavond een mooie route
Pilates op woensdag
Jeu de boules op donderdag
Helias oefent op de donderdagavond
Zondag om de week klootschieten
1x in de maand kaarten op vrijdagavond
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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

Dan hebben we natuurlijk een mooi Bier und Weinfest gehad in september.
Het thema was zeer geslaagd. Een aantal mensen hadden een mooie houten
bar gemaakt.
Heel veel leden kwamen in gepaste kledij op de schlagerparade. We werden
verrast door een gastoptreden van de Alpenzusjes. Die in hun drukke schema
tijd vrij hadden gemaakt om voor ons op te komen treden.
In november is er altijd een dropping. Er wordt elk jaar fanatiek gestreden om
de winst.
Na de kerstbingo en het oliebollenfeest zit het jaar er alweer op en kijken we uit
naar een nieuw actief verenigingsjaar.
Met alle vrijwilligers die we hebben en de buurtvereniging een warm hart toedragen moet dat zeker lukken.
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag vanuit de leden.
Jaarverslag penningmeester:
2016 is een financieel positief jaar geweest. We hebben een mooi resultaat behaald. Dit komt vooral doordat er meer leden zijn, de consumptieprijzen zijn
verhoogd en er meer feestjes zijn gegeven in de Loarkit.
Op de specificatie van de baromzet kunnen we zien dat er 16 meer feestjes zijn
gegeven dan in het jaar daarvoor.
Over de specificatie van de baromzet zijn er geen verdere vragen.
Het volgende is de specificatie van de activiteiten.
Dit heeft bijna hetzelfde resultaat als het voorgaande jaar. Erop te zien is dat
het feestweekend geld blijft kosten. Dit is onder de aandacht van het bestuur
en Mieke geeft aan dat we later in agendapunt 8 terugkomen op het feestweekend. Er wordt opgemerkt dat de activiteit biljart op 0 staat en dat er vorig jaar
een negatief bedrag staat. Henk legt uit dat de omzet de opbrengst tijdens de
biljartavonden op de barspecificatie staan. Op de activiteiten specificatie staan
de kosten die gemaakt worden. Dit jaar was dat niets en vorig jaar is er een
nieuw laken op het biljart gekomen.
Dan de balans:
Het belangrijkste daarop te zien is dat de liquide middelen gestegen zijn.
Er zijn geen vragen hierover.
Exploitatierekening van het loar en de begroting.
Henk legt uit wat er te zien is op het formulier.
De begroting voor de contributie is wat hoger dan vorig jaar. Dit komt omdat
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er nog steeds nieuwe leden bij komen. Gevraagd word of dit uit het nieuwe gebied is. Een aantal wel maar ook een aantal die in dit gebied zijn komen wonen.
Van de barexploitatie en de activiteiten is de begroting wat lager gehouden. De
gebouwkosten zijn wat omhoog gegaan omdat de verwachting is dat er steeds
meer onderhoud nodig is aan het buurthuis.
Rikie vraagt waarom de consumptieprijs voor limonade naar €1,50 per glas is
gegaan omdat er nu ook uit grote flessen word geschonken. Ze vindt de verhoging van €1,- naar € 1,50 wel veel in een keer. Lammert merkt op dat er in grotere glazen geschonken moet worden.
Hij vind wel dat het de prijs voor het bier omhoog mag. En dat er een verschil
gemaakt moet worden tussen een tap biertje en een flesje bier. Mieke geeft
aan dat we met het voorstel van Lammert nog bezig zijn binnen het bestuur,
ze geeft ook aan dat we keuzes hebben moeten maken ten aanzien van de consumptieprijzen. Maar het word meegenomen in de aankomende bestuursvergaderingen.
Verslag kascommissie:
Erik Jansen van de Sligte doet namens de kascommissie verslag.
De financiële administratie zag er goed uit en is goedgekeurd door de kascommissie.
Verkiezing nieuw lid voor de kascommissie:
Erik Jansen van de Sligte is aftredend en Evert Jonker meld zich voor deze functie aan.
De kascommissie bestaat nu uit: Gert Groeneveld, Obbe Zonderman en Evert
Jonker.
Bestuursverkiezing:
Jos Bijsterveld is aftredend en herkiesbaar.
De leden stemmen voor en Jos mag de komende 3 jaar in het bestuur blijven.
Activiteiten komend verenigingsjaar:
24 maart 		
kaartavond
31 maart en 1 april
uitvoering Helias in de Rank
6 april of 11 april
voorjaarsworkshop
17 april			
paasactiviteiten en paasvuur
28 april			kaartavond
12 mei			
bloemen bingo
25 mei			dauwtrappen
26 mei			kaartavond
6 juni			busreisje
8





 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

1+2+3 september
27 oktober 		
17 november 		
24 november 		
20 december 		
22 december		

feestweekend
kaartavond
dropping
kaartavond
kerstbrunch		
kerstbingo

De voorzitter wil nog meedelen dat we als bestuur veel over het feestweekend hebben nagedacht, Er moet elk jaar geld bij. Dit mag ook want het is een
feest voor de leden. We hebben gekozen om dit jaar toch een feest in de tent te
doen. We zijn over de invulling van het weekend nog aan het nadenken en willen graag met de leden hierover van ideeën wisselen.
Rondvraag:
Jaap Spijker vraagt of bepaalde personen die al jaren mee biljarten en darten
op de maandagavond geen lid kunnen worden van de buurtvereniging. Deze
vraag is al eerder aan bod gekomen en er is toen beslist dat er geen uitzonderingen gemaakt kunnen worden.
Rikie Gorkink :
Ze had vernomen dat er tijdens een feestje een familielid achter de bar had gestaan. In het verleden was het altijd zo dat als je een feestje gaf je geen eigen
mensen in de bediening mocht. Wel mocht je je voorkeur aangeven wie je van
de barcommissie zou willen.
Voorgesteld wordt om de regels hieromtrent eens duidelijk op papier te zetten.
Mieke bedankt iedereen voor de
aanwezigheid en sluit de vergadering.
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Wij feliciteren
Betsie Dijkman is 65 jaar geworden.
Henk Nengerman en Gerda Koenders met hun 70ste verjaardag
en Leis Gerritsen-Breden met haar 89ste verjaardag.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Yvonne Straatman, Heidi Bourgonje, Hilly Schäffer-de Boer,
Miep Buitink en Riek Kamphuis.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van
harte spoedig herstel toe.

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

Opgave nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij Kim IJspeert-Bourgonje
Haar e-mail adres is: kimbourgonje@telfortglasvezel.nl
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Uitspraken
Wiens leven heb je eigenlijk geleefd?
Mocht je denken dat je te laat bent om dat nog te veranderen,
Onthoud dan wat de oude Chinezen al zeiden:
‘Het beste moment om een boom te planten was twintig jaar geleden.
Het beste op één na beste moment is vandaag.
Leren surfen op de juiste golven
is vaak beter dan er dwars doorheen te zwemmen.
One live, live it!

Bedankjes
Heidi en Erica wil ik hartelijk bedanken voor hun ziekenbezoekje
aan mij namens de buurtvereniging ‘t Loar. Nog bedankt voor de bon, die is altijd welkom.
Hilly Schäffer
Hierbij wil ik de buurtverenging ’t Loar bedanken voor de cadeaubon die ik van
Gerhard en Petra mocht ontvangen na mijn verblijf in het ziekenhuis.
Groetjes Mans Wijnhoud
Mieke en Gerrie hartelijk dank voor jullie gezellig bezoekje en voor de bloemenbon namens het Loar, ook voor alle belangstelling en beterschapswensen wil ik
iedereen hartelijk danken.
Groetjes Yvonne Straatman
Hierbij wil ik de buurtverenging ’t Loar hartelijk bedanken voor de leuke attentie die ik heb mogen ontvangen voor mijn 70ste verjaardag.
Gerda Koenders
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor de bloemenbon die ik mocht
ontvangen voor mijn verblijf in het ziekenhuis. Het was een gezellige middag
met Coby Boeve.
Groetjes Riek Kamphuis-Boeve
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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

Recept
Venkelsalade
Een heerlijke frisse voorjaarssalade!
Ingrediënten:
2 venkelknollen
1 komkommer
1 stevige appel
2 kleine sjalotjes
4 eetlepels sinaasappelsap
2 eetlepels olie
½ bosje peterselie
1 theelepel mosterd
1 theelepel honing
Bereidingswijze:
Maak de venkelknollen schoon en snijd die in dunnen reepjes en bewaar wat
van het fijne venkelloof.
Schil de komkommer en appel en snijd ze in blokjes.
Maak de sjalotjes schoon en snipper ze heel fijn.
Hak de peterselie klein.
Maak een dressing door de fijngehakte sjalotjes, sinaasappleslap, olie, peterselie, mosterd en honing door elkaar te kloppen.
Meng de venkelreepjes, komkommerblokjes en appel door de dressing.
Garneer de salade met toefjes venkelloof.
Geniet ervan, smakelijk eten!
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De jeu

Hoi, ik ben Maarten Nijhoff en ik vind het heel leuk en fijn om op ‘t Loar te wonen.
We hebben een kerkuilen nestkast in de deel en een steenuilen nestkast in de
wei, we hopen dat er dit jaar jonkies in komen.
We hebben veel ruimte om lekker met mijn vriendjes te spelen.
Samen met mijn vriend Stijn zit ik sinds kort op handboogschieten.
Ik ben nu in Oostenrijk om lekker te skiën met mijn ouders en mijn broertje.
Ik geef de pen aan mijn broertje Jurre.
Groetjes Maarten

Moppentrommel
Een echtgenoot ging naar de plaatselijke politiebureau
en meldde dat zijn vrouw werd vermist.
Echtgenoot: Mijn vrouw is vermist. Ze is gaan winkelen en is niet meer thuis gekomen.
Politieagent: hoe lang is jouw vrouw?
Echtgenoot: euh ik weet het niet zeker maar ik denk ongeveer 1,65 meter.
Politieagent: wat is haar gewicht?
Echtgenoot: ze is niet slank maar ook niet dik.
Politieagent: wat is de kleur van haar ogen?
Echtgenoot: een soort van bruin maar ik heb hier nooit echt goed opgelet.
Politieagent: en wat is de kleur van haar haar?
Echtgenoot: dit veranderd ze een paar keer per jaar, het zou zwart kunnen zijn
maar ook bruin. Ik kan het me niet goed herinneren.
Politieagent: welke kleding droeg ze?
Echtgenoot: het zou een broek kunnen zijn maar soms draagt ze ook wel een
rokje maar ik weet het niet exact.
Politieagent: in welke auto reed ze?
Echtgenoot: in mijn truck
Politieagent: en welke model truck was het?
Echtgenoot: het is een truck van bouwjaar 2015 F150 King Ranch 4X4 met eco
boost 5.0L
en een V8 motor, speciaal met manual transmission en klimaat geregelde airconditioning.
De bekleding is blauw en de truck heeft 6 handgemaakte leren stoelen met
“Bubba” vloermatten. Er zit een DVD speler inclusief navigatie en een satelliet
radio ontvanger met 23 kanalen, USB poort, 4 stopcontacten en een bekerhouder voor 6 kopjes.
Tevens heeft deze truck wielen met een speciale legering en de banden zijn offroad Michelins. De Truck heeft handgemaakte treeplanken en indirecte wielkastverlichting.
Na dit moment klonk de stem van de echtgenoot een beetje verstikt
waarop de agent zei:
Maak je geen zorgen makker, wij gaan jouw truck vinden.
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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
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De foto van het vorige boekje is Johannes Breden Jans thans woonachtig Bottertweg Vaassen.
Wie is deze man met zijn geheimzinnige lachje?
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Gezegdes
(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

‘t bint starke bene die de weelde kunt verdragen.
Van warken wordt ie niet rieke wel krieg ie ’n kromme rugge.
Aij de naam heb van vrog opstoan dan kuj grus blieven liggen.
Ai niet stéélt of arf moj warken tot ie starf.
Ie loat oe toch niet umme de tuin leiden.
Alle gekheid op ’n stóksien.
’t is nog nooit zo duuster ewes of ’t wordt weer licht.
Och ja ’t is mosterd noa de maaltied.
Dent kan lége briefjes inléveren.
Ie lult goed moar ie vret béter.
Bie dent kuj de ribben tellen.
Hee kan spreken as brugman disse keer zatte hee echt weer op de
preekstoel.
13. Dat is mien toch een sloekert.
14. Och ja uutslovers bint er altied al ewés.
15. Met een dubbeltien handel kuj méér verdienen as ’n kwartje waark.

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

Een voorbeeldig mens
Als jong meisje wilde Hildegrad religieuze worden tot haar collega
Josef Mayr Nusser haar het hof maakte. Hij was vroom, zat in allerlei bewegingen, leidde een groep katholieke jongeren en was lid van de Vincentius vereniging en een echte strijder net zoals zij was. Hij was als één van de weinigen
gebleven toen Mussolini Zuid Tirol wilde italianiseren en in overleg met Hitler
de Duits sprekenden min of meer het land uit joeg richting Oostenrijk van de
Anschluss. Zij had van harte ja gezegd toen Jozef haar hand vroeg. Zij kon immers God ook in het Huwelijk dienstbaar zijn. Een jaar later in 1943 werd de
kleine Albert geboren ondertussen besluiten Hitler en Mussolini dat de Duitstalige Dableiber moeten dienen in het Duitse leger waarop Jozef zich in het nu
in Polen gelegen Konitz moet melden, daar hoort Jozef dat hij deel gaat uitmaken van de Waffen SS en Hitler getrouw moet zweren. Wanneer 4 oktober 1944
de rekruten de eed moeten afleggen roept hij over het stille volle plein, ik kan
deze eed niet afleggen en op de vraag waarom antwoordt hij om godsdienstige redenen. Jozef moet dat op schrift vast leggen en velt daarmee zijn eigen
doodvonnis. In een brief naar huis schrijft hij aan zijn vrouw Hildegrad ik weet
dat jij mij begrijpt, je bent immers mijn vrouw. De 34 jarige Jozef wordt veroordeeld tot de kogel en onderweg naar Dachau op 24 februari 1945 sterft hij echter aan longontsteking zo luidt het doodsbericht. Wanneer 34 jaar later de oud
SS’er Fritz Habicher thuis op televisie de film ‘Geen Eed op de Führer’ ziet herkent hij de man die stierf in de veewagen naar Dachau. Als bewaker wist hij niet
meer van hem dan dat Jozef uit Tirol kwam en dat hij een vrouw en zoon had.
Fritz schrijft een brief aan Hildegrad, de opgegeven reden van overlijden is een
grote leugen. Jozef overleed aan de gevolgen van de mishandelingen in Konitz,
hij viel op omdat hij zo veel vrede was en dankbaar voor alles. Andere soldaten
hadden Fritz op Jozef opmerkzaam gemaakt. Daar heb je die slimmerik die niet
alleen zijn volk en onze Führer in de steek heeft gelaten maar ook zijn vrouw
en kind daarom hebben ze hem gefolterd. Op zijn dode lichaam vonden zij een
bijbel en een rozenkrans. Josef Mayr Nusser leert ons door zijn dappere daad
niet te zwichten in een moeilijke tijd en is daarom voor ons een voorbeeldig
mens.
Michaél AS.K.N.
B.B.
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Avondgebed
Jaren geleden heb ik een oud boek gekocht op een vlooienmarkt het was
aan de buitenkant te zien dat het veel gelezen was voor mij ging het om de inhoud
en die was mooi. Historie maar al doorkijkend kwam ik een brief tegen beschreven met een potlood, het was een avondgebed van een naar ik kon opvatten oude
man. Ik wil hem gezien deze tijd van zorg voor ouderen ons niet onthouden.
Avondgebed
Ik zou zo graag nog voor u knielen Heer
zoals ik altijd deed in vroeger jaren.
Mijn benen die toen onvermoeibaar waren
zijn nu te stram, ik kan het nu niet meer.
Ik ben nu ieders Opa.
Bezoek ziet mij als een naamloos voorwerp in dit leven
Maar Gij weet hoe ik heet, ik sta geschreven
in uw levensboek.
Ik zie wel dat mijn kleinkind zich verveeld
Als hij met moeder eens bij mij komt praten.
Ik spreek veel van vroeger Heer, ik kan het niet laten
Maar ik begrijp dat hij veel liever speelt,
ik loop slecht en dan nog steeds met pijn.
Wanneer je oud wordt zit je vol met kwalen ,
ik hoop maar Heer dat u mij gauw komt halen.
Ik zou heel graag bij u willen zijn
Mijn kinderen ze hebben het zo goed Heer
Laat ze u daardoor toch niet vergeten
Doe ook hun kinderen van uw liefde weten
En laat uw woord een lamp zijn voor hun voet.
Nu ga ik slapen want ik ben moe.
Ik had U eigenlijk nog veel te vragen
maar mijn gedachten gaan zo snel vervagen
dat ik niet meer weet wat ik zeg of doe
komt U maar spoedig Heer,
’t wordt hier zo stil, geef mij geduld als ik nog wat moeten wachten
en ga met mij door de dagen en de nachten.
Dit vraag ik u mijn God om Jezus wil.

Eyskes Zooger

Ik hoop dat de bede van deze man verhoord is.De brief is oud maar ik vindt
hem heel actueel. Op ’t Loar zien wij nog veel naar elkaar om gelukkig.
maar zijn bede is duidelijk. De brief heb ik nog, het boek niet meer.
B.B.
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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

Installatiebedrijf Reusken B.V.
Laan van Fasna 40, 8171 KH Vaassen
Tel. installatie: 0578 571 870, Tel. baderie: 0578 571 405
E-mail: info@reusken-vaassen.nl, www.reusken-vaassen.nl

Gedichie
Wat we willen
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid
Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen

Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, Maar
Vinden wel
De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt
Die klaarheid, af en toe

Moppentrommel
Werkende mensen vragen vaak aan gepensioneerde mensen wat hun dag zo
leuk maakt.
Als voorbeeld vertel ik hetgeen mijn vrouw en ik meemaakten, toen we laatst
naar Rotterdam gingen en een winkel binnen liepen.
Nog geen tien minuten later stonden we weer buiten en zagen dat een politieagent een bon stond uit te schrijven wegens fout parkeren.
Ik zei: “Kom op man, hij staat er net”. Maar de agent bleef rustig doorschrijven.
Toen schold ik - geheel tegen mijn gewoonte in - de agent uit.
De man keek me uitdrukkingloos aan en begon een 2e bonnetje te schrijven.
Vervolgens nam mijn vrouw het woord en maakte hem uit voor “dienstklopper”.
De agent voltooide de 2e bon en stopte ook deze onder de ruitenwisser en begon ijverig te schrijven aan een derde exemplaar.
Hoe meer we hem irriteerden, hoe meer papierwerk hij produceerde.
Maar persoonlijk vonden we dat allemaal niet zo erg, want wij waren immers
met de trein naar Rotterdam gekomen.
En zo proberen we er elke dag iets leuks van te maken, da’s belangrijk op onze
leeftijd!
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Miranda van Mossel- van der Scheer.
Sinds maart 2012 wonen wij aan de Hertenkampsweg 17, tegenover Jos Harleman waar ik de pen van heb gekregen.
Maar ik kom hier niet vandaan, 33 jaar geleden ben ik geboren in Wapenveld.
Op mijn 5de ben ik verhuisd naar Nijbroek en heb daar samen met mijn ouders
en zusje en broertje mijn hele jeugd gewoond.
Mijn vader had een mechanisatie bedrijf daar en ben dus opgegroeid tussen de
weilanden.
Ik werk al ruim 10 jaar bij Intermontage in Terwolde als administratief medewerkster
Eerst bij Intermontage zelf en 6 jaar geleden heeft Intermontage een interieurbouw bedrijf overgenomen en sinds die tijd zit ik daar op de administratie en ik
heb het er enorm naar mijn zin.
9 jaar geleden leerde ik mijn man Henry kennen, die geboren is in Vaassen.
Henry is timmerman en werkte bij Frederiks aan de oude Apeldoornseweg.
Maart 2009 trouwden we en kregen kort daarop ons 1e kind: Julian.
Ons 2e kind is een juli 2010 geboren: Lynn
Eind 2009 heeft Henry de zaak van Fredriks overgenomen en hij is nu zelfstandig timmerman/ bouwvakker.
Henry en ik hebben een tijdje naast het mechanisatie bedrijf van mijn ouders
gewoond, maar toen mijn ouders de zaak verkochten, hadden wij het niet meer
naar ons zin daar en wilde ik graag weg uit Nijbroek.
We kenden Henry Kluin omdat hij bij Henry werkte en zo doende hoorden wij
dat zijn moeder het huis aan de Hertenkampsweg wilde verkopen.
We zijn wezen kijken en waren eigenlijk meteen verkocht op het plekje en na
veel wikken en wegen zijn we in maart 2012 komen wonen aan de Hertenkampsweg.
Nu blijkt dat de roots van Henry hier ook liggen op het loar, want zijn opa en
oma hebben hier gewoond en de moeder van Henry is hier geboren. Zij hebben gewoond in het huis van Thijs en Hennie Dirksen.
We wonen hier met veel plezier, de buurt is ontzettend fijn (zelfs met Jos is het

nog uit te houden ).
Joke heeft mij als eerste benaderd voor de buurtvereniging, zij kwam op een
dag langs bij ons met de vraag of ik wilde jureren voor de playbackshow.
Dit heb ik natuurlijk meteen gedaan, ik ben wel in voor dat soort dingen. Maar
als je dan eenmaal op zo’n jury stoel zit en niemand je nog bijna kent is dat wel
even slikken.
Gelukkig ging het goed en was het ook erg leuk om te doen, vanaf die tijd zijn
we lid van de buurt en help ik waar ik kan soms met de feestjes in de loarkit of
met het loarse feest in de tent en doen de kinderen mee met de diverse activiteiten.
Mijn grote passie zijn paarden, van kinds af aan heb ik al paard gereden en ook
eigen paarden gehad. Met de komst van de kinderen heb ik dit even opzij gezet want werken, kinderen opvoeden, huishouden en paarden verzorgen dat
werd een beetje veel.
Met pijn in mijn hart heb ik toen mijn paard verkocht.
3 Jaar geleden heb ik het weer opgepakt en heb ik van mensen uit Wenum op
hun paarden gereden.
Tot we eind vorig jaar te horen kregen dat Ingeborg en Leo Harleman een plek
voor hun paardjes zochten en wij er alles aan hebben gedaan om er voor te
zorgen dat de twee mooie paardjes bij ons konden komen.
We zijn erg blij hiermee en we hebben ontzettend veel plezier hiervan, zelfs
buurman Jos mag nu af en toe een ritje maken.
Daarom wil ik de pen doorgeven aan Ingeborg Harleman, omdat ik zo dankbaar ben dat we hun mooi paardjes een nieuw plekje mochten geven.
Groeten Miranda van Mossel

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.
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Dieren op ‘t Loar
Deze prachtige foto is
ingezonden door onze buurtgenote Hilly Schäffer. Toen zij met
haar man Marcel op’t Loar kwamen wonen hoorden zij vaak de
steenuil roepen
en daarom heeft Marcel speciaal hiervoor een steenuilenkast
gemaakt en in hun eikenboom
gehangen. Inmiddels heeft de
steenuil al 2 x keer gebroed in
deze steenuilenkast.
De steenuil is de op een na kleinste uil in de Benelux en wordt daarom ook wel
eens musuil genoemd. De kleinste is de dwerg uil. Het is een klein gedrongen
uiltje van ongeveer 21 tot 27 cm lang en met een spanwijdte van ongeveer 55
cm. Het mannetje wordt ongeveer 180 gram, het vrouwtje wordt 200 gram. De
steenuil heeft een platte kop met felle gele ogen, en heeft aan de bovenkant
bruine veren met lichte vlekken. Deze uil is ook overdag actief, en regelmatig
zittend in een knotwilg of op een weidepaaltje te zien. De vogel valt echter niet
op doordat hij zo klein is. Hij maakt wel veel lawaai, van oktober tot februari is
zijn roep te horen, een soort “koewie”, gekef en een wat langer “joeeek”. Dwerguilen eten vooral insecten, zangvogels en muizen. Ondanks zijn geringe formaat is het een felle jager die vogels aanvalt die even groot als de uil zelf zijn of
soms groter.
De grootte van de populatie werd in 2004 geschat op 0,3 tot 1,5 miljoen individuen. Men veronderstelt dat de soort in aantal stabiel is. Om deze redenen
staat de dwerg uil als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN. De Rode Lijst
van de IUCN, opgesteld in 1963,
is ‘s werelds grootste lijst van statusbeoordelingen met betrekking tot de instandhouding van planten-, diersoorten en schimmels. De lijst wordt onderhouden door de IUCN en jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
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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.

