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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
“ ...en als jullie maar niet denken dat de oorlog niet in Frankrijk, Italië en Nederland komt! Want die oorlog komt er! “Zo sprak, op het journaal van 1 juni jl.,
een Oekraïense soldaat aan de grens met Rusland. Op de achtergrond was een
vuurgevecht gaande.
Dreigende woorden waarvan we allen hopen dat het daarbij blijft. Liggen we
soms ‘s nachts niet wakker met de vurige hoop dat een oorlog onze kinderen
en kleinkinderen bespaard blijft?! Willen we niet altijd zo rustig en heerlijk op ‘t
Loar wonen met als enige gemeenschappelijke zorg dat het alweer waait, akelig koud is en waar blijft de echte lente? Tja, wij kunnen natuurlijk, bij gebrek
aan oorlog, een eigen oorlogje creëren met onze familie, buren of telefonistes
van service bedrijven. Daaraan kan je inderdaad wat agressie slijten, als je zo
nodig moet. Maar wat heb je daar uiteindelijk aan, behalve dat je jezelf te pakken neemt? Dit is een moralistisch verhaal. Ach, dat mag ook wel een keertje.
Als tegenhanger van al het ongecompliceerde plezier dat we met ons allen hier
op ‘t Loar hebben.
En wat krijgen we een energie uit plezier! Energie kregen we ook door de ‘ culturele natuurwandeling ‘ o.l.v. onze notaris Hans Ridderhof. Vanaf de parkeerplaats bij de Wildweg leidde hij ons naar plekken waar de energie aantoonbaar
uit de aarde straalt. Op 1 plek was er zowel een dames-als een heren stralingsgebied. De monden vielen open en
zelfs het geloof van de stoerste ‘ jaja je
kunt me wat’ kerels wankelde bij deze
fenomenen van de natuur.
Dank je, Hans voor deze natuur eye
opener! We hebben er van genoten
(net zoals jijzelf!).
Op 24 april was de receptie vanwege
het, op die dag precies, 35- jarig bestaan van onze vereniging. De Loarkit
was versierd met oude foto’s die Henk
N, volgens het systeem ‘waslijnen’, uit
eigen collectie had opgehangen. Enig
om te zien hoe diverse families hun
ouders & voorouders herkenden! Misschien dat we dit nog een keer kunnen herhalen?
Dank Henk! De in de ALV aangeno2

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

men verandering in de statuten zijn ter plekke die avond ondertekend onder
toeziend oog van onze notaris, die daarvoor speciaal uitgenodigd was.
Het gebied van onze vereniging is daarmee uitgebreid.
Terwijl dit geschreven wordt werken de breinen van de Activiteiten Commissie
en het Bestuur op volle toeren want het Feestweekend komt er weer aan! Dit
jaar van vrijdag 4 september t/m zondag 6 september . Een weekend vol vermaak waarvan jullie ruim van te voren op de hoogte gebracht worden. Het zou
leuk zijn als degenen die op ‘t Loar wonen, maar die “ we” weinig zien, ook eens
langskomen tijdens dit weekend.
Want heus, het is echt volop plezier & lachen.
Maar eerst allen een fijne, zonnige vakantie!

Wat hebben we gedaan en wat
gaan we doen?
Op 6 april waren de gebruikelijke paasactiviteiten.
Eerst het eierzoeken met een groot aantal kinderen. Daarna het eiergooien
voor de liefhebbers met als afsluiting toen de schemering inviel een prachtig
paasvuur. Hiervoor was ook een grote belangstelling mede omdat ’t Loar als
enige dit organiseert in Vaassen.
Een bescheiden kraampje was in het
weiland opgesteld waar je, als je een
koude rug had gekregen, een verwarmend drankje kon verkrijgen.
Helias trad op de planken op 10 en 11
april in de Wieken. Ze speelden het blijspel ‘Extra hulp op de eerste hulp’.
In dit ziekenhuis speelden zich hilarische
gebeurtenissen af.
Helias heeft zich weer goed aan het publiek laten zien en we mogen op ’t Loar trots zijn op deze groep.
Vrijdagavond 24 april was er een receptie voor alle leden t.g.v. ons 35 jarig bestaan. De loarkit was behoorlijk vol en het was er heel gezellig. Deze avond
werd ook een echt Loars biertje geïntroduceerd. Dit is een fraai collectors item
of een mooi cadeautje om weg te geven en ook nog lekker. Het is te verkrijgen
in de Loarkit.
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Om 9.00 uur kwam Tinus van
Huffelen de boel opvrolijken met
zang en gitaar.
Dit was een zeer aangename verrassing en zodoende bleef het
nog lang een vrolijke boel in de
Loarkit.
8 Mei was er weer de fleurige
bloemenbingo. Coby had weer
voor een keur aan flora gezorgd
en velen gingen met een mooie
bak of plant naar huis. Herman en Jaap draaiden de bingomolen vol vuur.
Hemelvaartsdag 14 Mei heeft een groot aantal fietsers de kou getrotseerd en
namen deel aan de dauwtraproute die uitgezet was door Koos en Marion.
Via Wissel werd een bezoek gebracht aan het nieuwe buitencentrum in Tongeren.
Hier is genoten van de koffie met eventueel appelgebak en kon de boerderij
bezichtigd worden. Door de bossen ging de route naar Vierhouten waar de
soep gepresenteerd werd. De loarkit was open voor een verwarmend afzakkertje. Hier konden ook de pompoenzaadjes afgehaald worden waarmee een wedstrijd gehouden wordt wie de grootste kan kweken.
In September wordt dit opgemeten en komt er een winnaar uit de bus.
2 Juni stapten 60 personen in de bus voor een verrassingsdagtocht.
Verder waren er natuurlijke de wekelijkse activiteiten die ook, behalve kaarten,
in de zomer doorgaan.
In juni, juli en augustus wordt er ook weer door de dames op dinsdagavond gefietst. Vertrek om precies 19.00 uur vanaf de Loarkit.
Tot zover de activiteiten van het 2e kwartaal.
Juli en Augustus staat alles op een laag pitje en dan barsten we in september
weer los met ons tentfeest in het 1e weekend.
Hou de nieuwsbrief goed in de gaten zodat u niets misloopt.
Ik wens u allen een fijne zomer want we hebben op dit moment (3 juni) nog
niet veel goeds gehad. Alleen maar heel veel koude wind. Maar morgen voorspellen ze 32 gr. Mar dat duurt ook slechts 1 dag.
Voor diegenen die op vakantie gaan hoop ik dat ze ervan zullen genieten en
gezond weer thuis komen en voor de thuisblijvers hoop ik dat ze zich ook kunnen vermaken in ons eigen mooie Vaassen en op ’t Loar.
4

Groetjes Rikie.

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
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In het vorige Loarse boekje stond
een foto van het eerste busreisje.
Herkent u deze jeugdfoto van één
van onze leden?

Oproep van toneelver. Helias:
De spelers van Helias zijn dringend op zoek naar mannen die willen toneelspelen. Vanaf begin oktober tot half april oefenen we elke donderdag avond in de
loarkit.
Het is een ongedwongen sfeer en altijd heel gezellig.
Ook zijn we opzoek naar versterking voor onze toneelmeesters om te helpen
met opbouwen en afbreken voor een na de toneelvoorstelling.
Lijkt het je wat neem dan contact op met een van de spelers je kunt ook telefonisch contact op nemen met Jaap Spijker 0578 572527 of Gijs Bourgonje 0622929108.
Graag zo spoedig mogelijk dit i.v.m. het zoeken naar een nieuw toneelstuk.
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Gebruiken bij een geboorte
Zelf weet ik nog wel dat het een hele klus was dat de ooievaar mij over bezet
gebied in 1941 op het adres op ’t Loar moest afleveren. Het eerste wat ik zag
was mijn vader in zijn kalkbroek, ik dacht nu heeft die domme ooievaar mij bij
het verkeerde adres gebracht maar toen herkende ik al die nieuwsgierige gezichtjes van mijn broers en zussen, het is allemaal goed gekomen. Ze hebben
mij liefdevol opgenomen en waar er 8 te eten hebben kunnen er ook 9 eten.
Wij hebben er een mooie jeugd gehad eigenlijk wilde ik het over gebruiken bij
de geboorte hebben en niet over de ooievaar en zijn eigenaardigheden maar
een mens dwaalt wel eens vaker af en vaak kom je dan de mooiste verrassingen tegen. Maar nu ter zake de meeste kinderen vragen zich af waar komen de
kinderen vandaan en dat is van de ooievaar. Van de geboorte af wordt de mens
beïnvloed door het milieu waarin hij leeft en dat is niet alleen de plaats en de
omstandigheden waaronder de geboorte geschiedt maar ook de zeden en gewoonten die zich in zijn onmiddellijke omgeving wisten te handhaven, uit dit
alles blijkt dat de mens onderworpen is aan de ongeschreven wetten van het
milieu waaruit hij voort kwam en automatisch neemt hij de gewoonten en gebruiken over en geeft ze op zijn beurt door aan zijn nageslacht. Dit vasthouden
aan bepaalde gewoonten heeft zich lange tijd weten te handhaven al is het nu
aan het vervagen maar in mijn jeugd was het nog volop aanwezig,
de geboorte van een kind was in die tijd met een waas van geheimzinnigheid
omgeven oftewel waar komen de kinderen vandaan? Men omzeilden de antwoorden met talloze variaties onder andere uit de witte of rode kool en boerenkool. Ook bomen waren geliefkoosde verblijfplaatsen in Groningen kende
men de kinderboom, van Slochteren en de boom van Wije en de meerboom bij
Hoogeveen zoals ik gezegd heb was hier de ooievaar de kinderbrenger. Naast
de ooievaar werden de dokter en de zuster genoemd maar ook onze lieve Heer
en de Engelen. Nu wordt je als kind al snel opgewezen dat er een broertje of
een zusje in mama’s buik zit vroeger werd dit verhult met wijde kleding of positiekleding. Het feit dat moeder na de geboorte van het kind ziek was werd op
verschillende manieren aan de andere kinderen verklaard. Ma heeft kou gevat
of ze was gebeten door de ooievaar, zo is moeder voor de geboorte van haar
baby reeds aan vele gevaren blootgesteld. Ook als het kind er is moet ze oppassen want bakerpraatjes waren niet van de lucht. Zij mag gedurende acht
dagen heur haar niet kammen anders vielen die uit. Zij mag haar baby niet
op de linkerzij leggen anders wordt hij links. Het kindje meten is tegelijkertijd
de afmeting bepalen van zijn doodskistje. Een kindje dat met gesloten vuistje
slaapt wordt gierig, een kind dat op de buik slaapt zal de dood door verdrinking
sterven en een kind wat dikwijls kwijlt zal zanger worden en een kind die ge6

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

boren werd met een vlies om zijn hoofdje werd gezegd die is met de helm op
geboren, die kon in de toekomst kijken en was onkwetsbaar in oorlog en strijd.
Zo werden deze fabeltjes oftewel bijgeloof op kraamvisite in leven gehouden.
Als het kindje geboren was dan werd er gezegd dat de vader moest rondgaan
met de rap klomp, de vroedvrouw halen en aanzeggen in de buurt en bij familie. Kraamvisite en het aanbieden van geschenken bleek een traditie waarvan
weinig moeders aan ontkwamen die kraamvisites hadden verschillende benamingen hier heette het kraam schudden, over de IJssel en Brabant met de
kromme arm gaan, in sommige streken was het met de eierschoot gaan. Met de
eierschoot gaan betekende dat de buurvrouwen vroeger eieren ten geschenke
gaven ook werden er krentenbroden geschonken. Hier op ’t Loar herinner ik mij
dat er bij de geboorte van het elfde kind door de buurt een krentenbrood werd
geschonken wel van een meter lang waarin elf klompjes waren meegebakken.
Het krentenbrood werd op een ladder naar het geboortehuis gebracht. Doopgebruiken zijn nog vaak naar oude trant blijven bestaan, in de kerk verandert
het langzaam. Het kiezen van peter en meter geschiedt nog naar vaste regels
maar kinderen worden niet meer naar hun vernoemd zoals vroeger tijdens het
dopen. De tweede doop gebeurde thuis of in de kroeg met brandewijn in katholieke streken deed de moeder de kerkgang (reinigingsritueel). Ze bleef voor
de kerkdeur wachten op de priester die reikte haar de slip van de stola aan
en leidt haar zo naar binnen ook was het hier en daar de gewoonte dat men
een boom plantte bij de geboorte, een appel of kers voor een jongen en een
pruimenboom voor een meisje. Ook aan de dag van de geboorte hechtte men
soms grote waarde, een zondagskind was een gelukskind ook de dinsdag en de
donderdag stond in een gunstig teken, algemeen was de vrijdag een ongeluksdag vooral de dertiende. Ook de maandag stond niet goed aangeschreven “begin nooit met belangrijk werk op maandag” was het gezegde. En dan nog de
verjaardag van een kind deze dag vormt een der grootste feestdagen, je mocht
je lievelingseten bepalen voor die dag en ook herinner ik mij nog hoe één van
mijn vrienden een hele taart die zijn moeder voor hem gemaakt had alleen op
at zo zie je als er oog voor hebt nog oude tradities en ik zie hier steeds meer
ooievaars op het loar, er is nog hoop.
Een fijne vakantie B.B.
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Busreis
Om 8.00 vertrek vanaf de Loarkit en precies om 10.00 uur na klein fileoponthoud kwamen we aan op het koffieadres Hostellerie De Maasduinen in Velden
(M. Limburg).
Hier was er koffie met natuurlijk Limburgse Vlaai.
Daarna kwam een gids in de bus die ons via kleine plaatsjes in de buurt, waar
hij veel over te vertellen wist, naar museum De Locht in Melderslo bracht. Voor
ons was er een rondleiding met veel aandacht voor de asperges. Maar je kan
hier wel een dag rondlopen als je alles wilt zien en beleven. Beslist de moeite
waard om nog eens te bezoeken mocht je een keer in de buurt zijn.
Het diner hierna werd weer geserveerd in hetzelfde restaurant als waar we begonnen zijn met koffie.
Natuurlijk alles in aspergesfeer. Aspergesoep, aspergehoofdgerecht en een ijsje
toe.
Aan enkele eters was dit helaas niet besteed en zij moesten het doen met een
aardappel, rauwkost en alles wat rondom de asperge op het bord lag. Gelukkig
was er tijdens het bezoek hierna aan Venlo nog wel een eettentje met patat of
een belegd broodje. Precies om 17.00 ging het weer huiswaarts en ruim voor
19.00 uur kwamen we aan bij de Loarkit waar Yvonne de koffie bruin had en de
broodjes gesmeerd. Dit lieten ze zich allemaal heerlijk smaken.
En zo kwam er een eind aan deze mooie tocht die weer voortreffelijk was georganiseerd door Coby en Meggie. De bus was van Gebotours met wie het ook
altijd goed uitgaan is.
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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

Hemelvaartsdag
Op Donderdag 14 Mei stonden meer dan 40 mensen klaar om te gaan fietsen.
Zoals traditie is er weer een route uitgezet door het mooie gebied waar de
meesten van ons wonen.
Dit jaar kregen wij na inschrijven, de broodjes in onze mooie clubgebouw uitgereikt.
Mooi is het zeker, mooie binnenkomst met mooie kapstokken en een fantastische toilettengroep.
Alleen vindt ik dat de het bezoek hieraan (bij de mannen) langer duurt.
Komt dit omdat ze langer willen rondkijken of de leeftijd, ik weet het niet maar
iedereen vindt het mooi.
Na het inschrijven en de broodjes onder de snelbinders gedaan te hebben,
ging het richting Wissel.
Daar is sinds een jaar een zorgboerderij gevestigd met bijbehorende dieren
koeien, kalfjes, melkrobot, geiten, ezels en vakantietenten.
De koffie was heerlijk warm en het gebak smaakte na betaling net als thuis.
Daarna richting Nunspeet, en via een stukje Gortelseweg naar Vierhouten,
Op een niet te missen plekje stonden Yvonne en Meggy met de bekende soep
van Coby. Een geweldige combinatie.
Ondertussen was het zonnetje goed zijn best aan het doen en ging het richting Laorkit. Daar waren de eersten al aan de koffie enz. en heerste er een tevreden sfeer.
34 kilometer waren onder de banden doorgegleden het weer was goed.
Dank aan Marion die de route heeft uitgewerkt en de nodige zaken heeft afgewerkt. Graag zien wij u allen in goede gezondheid volgend jaar weer om deze
traditie weer te volbrengen.
Koos Ronde
uut Twelle
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Op 24 april 2015 vierde buurtverenging ’t Loar haar 35 jarige
bestaan daarom het hele jaar in het Loarse boekje een speciale rubriek waarin
verhalen staan uit ons 35 jarige bestaan.
Nadat de renovatie van het buurthuis voltooit is wat geen overbodige luxe was
en er op de zijmuur een schilderstuk van de Hutte van Ka staat afgebeeld wordt
er vaak de vraag gesteld:
wie zijn die mensen die er op staan?
De vrouw die er staat afgebeeld daar wordt van gezegd dat zal Ka (Ka is een
afgeleid van Catharina Esman) wel zijn en dat is ook zo maar die andere figuren
dan? Om niet in de fout te gaan ben ik met Arnold Esman in contact gegaan
want Arnold is een directe bloedverwant en hij heet ook Esman en is heel geïnteresseerd in zijn familie en voorouders. Wij zijn zijdelings verwant mijn moeders moeder was ook een Esman dus de bloedlijn zit er in zoals bij vele families
hier op ’t Loar. Ik schrijf dit er maar even bij voor de mensen die hier later zijn
komen wonen. Vertel geen kwaads over loarse mensen want je raakt soms verwikkelt in een vete (grapje). De andere personen op het schilderstuk, de man
naast Ka is Johannes Esman hij is de broer van Ka en de grote man voor het
deurtje is Nardus van Oene dat was zo werd dat hier gezegd een bestedeling
volgens van Dale is dat iemand die geplaatst is, zo iemand werd vanuit een
weeshuis of kloosterschool in een gezin gezet waarvoor het gezin een vergoeding kreeg. Ka was getrouwd met Bernard Broekers en zij hadden geen kinderen. Ka en haar
broer Johannes waren kinderen van
Antonius Esman die
in het doopboek
van Vaassen voorkomt, gedoopt door
pastoor Maas op 26
oktober 1802 als
zoon van Johannes
Esman en Hendrika
Coenen woonachtig
te Apeldoorn, een
gedeelte wat hier
in Vaassen kerkte
waar ook mijn voorouders van moe10

derskant vandaan kwamen. Johannes Hendrikus Esman de broer van Ka was
gehuwd met Wilhelmina Bouwmeester ook een naam die hier in Vaassen veel
voorkomt.
Ka leefde eenvoudig en had geen vijanden en bleef haar geloof en haar man
trouw ondanks het weinige dat ze bezat had ze altijd iets over voor een ander
vertelt ons haar bidprentje. Heel bekend is haar verhaal over de kater die ze had
en die ze de naam had gegeven van Dokter Winnermulder omdat deze kater
ook een sik en snor had gelijk de dokter.
Op een dag was zij was de kater kwijt, ze zette de hand aan de mond en riep
Winnermulder laat nu net op dat moment de dokter bij buurman Willem zijn
zodat de dokter bij Ka kwam om te informeren of Ka ziek was.
Ka was een bijzonder mens daar waren Arnold en ik het samen over eens.
Wij hebben met veel genoegen over de Hutte van Ka gekeubeld zoals dat in
het Loars heet,
Arnold bedankt ik hoop tot de volgende keer.
B.B.
De eerste steen
Het verlangen van de loarse gemeenschap naar een
ruimte om te kunnen vergaderen en een feestje en
andere activiteiten te kunnen ontplooien is tot stand
gekomen uit 2 jeugdhonken
van de kerk van Emst en een
gebouwtje van de Tabernakel kerk aan de prins Hendrikweg en een woonbarak van het Ambonezen kamp. Wij hebben er met veel
enthousiasme aan gewerkt met een grote groep. Met het leggen van de eerste
steen door de 83 jarige Jan Breden werd er even onder het genot van een borreltje pas op de plaats gemaakt.
35 jaar Klootschieten
Al heel snel nadat de Loarkit er stond is er begonnen met het klootschieten.
In boekje no. 13 uit 1982 staat een krantenknipsel afgedrukt dat het Loar het
klootschieten heeft geïntroduceerd op de Veluwe.
Deze sport was in onze omgeving nog zeer onbekend. Waar het idee vandaan
is gekomen om het hier op touw te zetten kan ik niet meer achterhalen. Als er
iemand is die het weet, dan hoor ik het graag. Weet nog wel dat de kloten wer11

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

den gekocht in Barchem en
door Wim Gerritsen werden opgehaald. Later zijn ze vaak gekocht bij fam. Prijs aan de Rijksstraatweg in Teuge. Deze man
maakt ze in een schuur thuis en
hij is zelf een zeer actieve speler bij k.v. Woudhuis. Met deze
club hebben we ook wel eens
een uitwisseling gedaan. Meerdere keren hebben we ook gespeeld in Zuuk en
dan kwamen zij weer eens een keer bij ons. Waren altijd hele leuke plezierige
wedstrijdjes. Ook met Welsum hebben we wel eens gespeeld. Nu gaan we niet
meer buiten ’t loar op pad. Toen er nog vele spelers actief waren werd er 1 keer
per jaar, vóór de zomerstop, een familietoernooi gehouden. Dan maakte elke
speler van de zondagmorgen een eigen familieteam en ging men voor de beker.
Omdat we erna 3 maanden stopten is er vanaf die tijd een fietstocht voor de
dames op dinsdagavond van de grond gekomen. Deze is nog steeds actief
maar niet alleen met loarse leden. Omdat het aantal zo klein werd gaan er nu
ook wel vriendinnen mee.
Een groot aantal leden kwam op zondagmorgen naar de Loarkit. Zelfs jongelui waren er voor te porren. Zoals de jongens van Dijkman, Wimpie Breden, Gijs
Bourgonje. Nu krijg je ze niet meer uit bed om 10.00 uur. En doordat er geen
nieuwe aanwas meer bij komt en de ouderen het niet meer aankunnen zijn we
nu op zondagmorgen heel blij als er 10 mensen meedoen. Maar na al die jaren
is het nog steeds een heel leuke activiteit.
En heel veel groepjes uit Vaassen hebben door ons ook kennis gemaakt met
klootschieten.
In het verleden zijn diverse verenigingen hier een keer geweest om samen het
spel te spelen.
Eerst heel lacherig vanwege de naam kloot maar al heel snel werden ze enthousiast door dit leuke spel en gooiden de kloot met plezier over de loarse wegen.
Wel minder maar regelmatig komt er nog een groep bij ons om hier te komen
klootschieten. Ons materiaal kan ook tegen een kleine vergoeding gehuurd
worden zodat b.v. een familie het in zijn eigen buurt kan spelen.
En in september als de tent er staat hebben we dan altijd een heel groot toernooi waar diverse groepen en buurtjes aan mee doen.
Er wordt dan gestreden voor vermelding op de wisselbeker maar nog meer om
die heerlijke slagroomtaart. Je kunt wel zeggen dat o.a. door het klootschieten
buurtvereniging ’t Loar goed op de kaart is gezet.
In boekje no. 24 uit 1985 vond ik nog een foto waarop zelfs in de sneeuw kloot
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geschoten werd en daarbij een gedichtje dat nog steeds heel actueel is.
Dit tafereel komt men vaak tegen
Klootschieten op de Loarse wegen
’n kleine vaste kern oefent zondags met de kloot
Hopelijk wordt dit oude spel zeer groot
Erg gezond, er wordt gegooid en gelopen en na afloop in de Loarkit flink ‘gelachen’.

LIED VAN HET KLOOTJESVOLK
Door Frans Nieuwenhuis.
Melodie: af en toe gaan Pa en Moe met ons naar de speeltuin toe….
Um de veertien dagen op ’t loar
Is ’t klootjesvolk weer doar
Dan goa’w met mekare weer es fijn d’r tegen an
De plankjes wordt weer kloar e maak
Dat is meestal Riek eur taak
Noa de koffie kump ’t hele spul op gang
Refrein:
Zundag’s mậrgens op ’t loar
Steet ’t klootjesvolk weer kloar
En dan go’w weer lekker gooien
De kloten rold dan op de weg
Komp ze in de sloot dan he’w weer pech
Gezellig lopen wie te klooien
Wordt d’r soms weer veul e’proat
Zo daw een beurte over sloat
Aj mậr schik heb, ’t mag niet hinderen
A’w mekậre mar verstoat
13
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Wie bint doarnoa weer lekker fit
A’w weer in de Loarkit zit
En drink een borrel veur da’w weer noar huus toe goat.
Een vaste route he’w te goan’t Geet gezwind wie blief niet stoan
Kriege wie een streepien, nee doar zitte wie niet mee
Allemoale doe’w ons best
Soms rold de kloten in het gres
En mậr zuuk’n tut w’m heb
Dan is de zậke oke.
Refrein:
Bie de Isendoornweg he’w stop
Dan sabbel wie ons snuupien op
De vrouwen die tracteerd dat is voor ons steeds vaste prik
Doar wodt e’lachen um een mop
Soms geet et mậr deur ’t hult niet op
Zo verstrik de tied, mậr noa huus goan doe’w nog niet.
Refrein:

Loarse vente
Naast de reguliere activiteiten van de buurtvereniging worden er ook regelmatig activiteiten georganiseerd voor de jeugd van ’t Loar. Meggy Timmer en Angelique Bouwmeester hebben dit de afgelopen jaren met veel plezier gedaan
voor de jeugd van 12 tot 18 jaar, maar zij hebben besloten om te stoppen met
de organisatie van deze activiteiten. Omdat de activiteiten zelf natuurlijk niet
mogen stoppen dragen zij het stokje over aan Marjan de Jong. Marjan heeft
veel zin om met deze groep leuke dingen te gaan ondernemen en staat open
voor leuke ideeën en wensen van de kinderen zelf.
Aanmelden hiervoor kan via loarsejeugd@hotmail.com
Wil je graag deelnemen aan de activiteiten of heb je leuke ideeën? Laat dit dan
weten op hetzelfde e-mailadres. Marjan zal dan contact met je opnemen.
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Wij feliciteren
Jannie Huisman en Jan Diekhuis zijn 65 jaar geworden
Gerda Rozendal-van Essen en Sien van Bussel-Schadron
zijn 75 jaar geworden
En Joop Breden werd 80 jaar.
Aartje Pols-Kroes en Toos van Bussel-Bourgonje zijn 87 jaar geworden
en Wijntje Bosch-Montizaan werd 93 jaar.
Namens de buurtvereniging van harte gefeliciteerd.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Henk Klomp, Tim van Zuuk, Yvonne Straatman en
Jan Harleman we wensen jullie namens de buurtvereniging
van harte een spoedig herstel toe.

Bedankjes
Bij deze wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken voor de kadobon die Leis
en Marie kwamen brengen voor mijn 93ste verjaardag.
Wijntje Bosch-Montizaan
De buurtvereniging wil ik bedanken voor de visite van Leen en Toon.
Het werd een gezellige ochtend. Ook de andere buurtgenoten die er zijn geweest na mijn thuiskomst bedankt!
Annie Blokvoort
Wij willen Linda en Gerrie Spijker bedanken die namens ‘t Loar ons een bezoek
hebben gebracht voor de geboorte van onze dochter Ainhoa.
Esther, Gijs, Nuria en Ainhoa
Hierbij wil ik Ruud en Evert en de biljartclub bedanken voor hun komst en voor
de biertjes.
Groeten Jan Harleman
Ik wil Gerrie en Linda bedanken voor hun verjaardag bezoek aan mij namens
lief en leed van ‘t Loar en voor de bloemenbon die ze meebrachten.
Riet van Amersfoort
15

Spreuken
Een goede timmerman meet tien maar zaagt éénmaal.
Niemand komt met één sprong boven aan de ladder.
Denk niet aan je toekomst die komt snel genoeg.
Op het beste staal wordt het hard slaan.
Alleen in het donker schijnen de sterren.
’t Is beter te slijten dan te roesten.
De enige manier om uren te sparen is ze goed te benutten.
De beste slag drijft de spijkers op de plaats.
Een papegaai praat veel maar vliegt een beetje.
Zet de ploeg niet stil om een muis te vangen.
Een goed woord zegt meer als een preek.
Hij die het eerst begint te schelden heeft ongelijk.
De duurste paardjes zijn stokpaardjes.
Geen loon is te hoog als het verdient is.
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Hallo, ik ben Nienke Overeem.
Ik ben 10 jaar en woon met mijn vader en moeder en mijn 2 broertjes Tim en
Cas op de boerderij. Wij hebben op dit moment 75 koeien en 400 vleeskalveren.
En ik heb ook nog een hond, die heet Bessie.
Ze is ongeveer een jaar oud en ik heb haar op mijn verjaardag gekregen toen ik
10 jaar werd!
Ik ga naar de Violier op school en zit in groep 6a.
En met mijn vriendinnen ga ik graag buiten spelen en knutselen en ik vind het
altijd leuk om naar de Loarkit te gaan!!!
Ik geef de pen door aan Maarten Nijhof.
Groetjes van Nienke Overeem.

Moppentrommel
Laatst had ik wat problemen met mijn computer, dus belde ik Jeroen.
Jeroen kwam langs en drukte op een paar toetsen en het probleem was meteen opgelost.
Omdat hij snel klaar was, schreef hij een minimale rekening uit.
Toen hij zijn jas aantrok, kon ik het niet nalaten om te vragen : “Wat was nu het
probleem ???”
Hij antwoordde : “Het was een ID honderd T probleem.”
Ik wilde niet te dom overkomen, dus vroeg ik : “Ahhhh, een ID honderd T probleem.
Wat is dat dan, in het geval het nog een keertje optreed ?”
Jeroen grinnikte ... “Heb je nog nooit gehoord van een ID honderd T fout?”
“Mmmmm, nee....” antwoordde ik.
“Schrijf het maar op, zei hij, “dan begrijp je het een stuk beter.”
Toen Jeroen vertrokken was, schreef ik het op.
ID100T
vroeger mocht ik Jeroen wel...
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Hoi, bedankt voor de pen Hendri Bekamp!
Mijn naam is Mireille Boveree en ik kom uit Twello.
Ben geboren op 9 januari 1988.
Ik heb in Twello op school gezeten, zowel de basis school als de middelbare
school (Veluws College). Toen ik de middelbare school had afgerond ben ik
naar het ROC in Apeldoorn gegaan.
Hier heb ik de kappersopleiding gevolgd. Ik heb gekozen voor BBL. 4 dagen in
een kapsalon werken en 1 dag in de week naar school. Ik kwam eerst bij kapsalon Charmaine in Vaassen uit. Daar heb ik met veel plezier gewerkt.
Toen ik mijn kappersopleiding klaar had heb ik nog extra voor visagie en nagelstyliste gekozen. Ook dit heb ik met veel plezier afgerond.
In 2007 ben ik over gegaan naar een andere kapsalon in Twello. Haarmode van
der Linde. Hier kon ik meer uren krijgen en het was lekker dicht bij huis.
Naast mijn werk had ik zelf al veel klanten opgebouwd die ik in de avonduren
erbij deed.
Ook in 2007 heb ik Nick Dieker leren kennen met een avondje stappen in Boode.
Dus toen kwam ik weer terug in Vaassen.
In 2010 besloten wij om in Emst mee te doen met de loting voor de nieuwe wijk
in Emst, het Gelders Kwartier. Daar hebben wij met heel veel plezier gewoond.
Helaas werd Nick zijn moeder ziek en is in mei 2012 overleden. Wij hebben besloten om ons huis in Emst te koop te zetten en een nieuw huis naast Nick zijn
vader (Wilfried) te bouwen.
Zo gezegd, zo gedaan.
In oktober 2013 zijn wij hier op t Loar komen wonen in ons nieuwe huis.
Het bevalt erg goed. Lekker rustig wonen en lekker de ruimte om de deur.
Inmiddels kreeg ik het steeds drukker met knippen en besloot ik in April 2014
te stoppen in de kapsalon. Ik ben voor mezelf verder gegaan. Steeds meer mensen leerden me kennen en zo kreeg ik het steeds drukker.
Heb besloten mijn eigen website www.morethanhair.nu te maken en een eigen
autootje met reclame erop. Zo kan ik voorlopig bij de mensen aan huis komen
en wie weet straks nog een keer een eigen salon aan huis.
Nou, ik denk dat ik nu wel genoeg over mezelf heb verteld en geef ik de pen
dus door.
De pen gaat uit naar………Nadine Aalhuizen!!
Succes
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Wentelteefjes
Hoe heet stewardess van een wentelwiek (helicopter) ?
Een ‘ wentelteefje” . Nu ik het toch over een wentelteefje heb.....
Voor 4 wentelteefjes:
1/4 ltr melk
1 groot ei
mespuntje zout
1/2 theelepel kaneel
Olie en klontje boter
Kluts ei, melk, zout, kaneel
Verwarm eerst olie, daarna klontje boter erbij (alleen zonnebloemolie kan ook
= gezonder)
Haal boterhammen 1 voor 1 door mengsel en bak aan beide kanten bruin.
Serveren met suiker & kaneel of gemberstroop etc.
Wentelteefjes als toetje: haal korst van boterham, bak en doe op elk wentelteefje bol kaneelijs, evt. met verse vruchten eromheen en natuurlijk los op tafel dat
leuke bakje met slagroom!

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
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Een leuke coupe voor dames, heren en kinderen.

Voorbeeldige mensen
Voorbeeldige mensen
Wij hebben het pas nog kunnen ervaren in het door een aardbeving getroffen
Nepal, het Rode Kruis en mensen met zoekhonden werden naar het rampgebied gestuurd, wij vinden dit tegenwoordig van zelfsprekend ook nu gaan er
soldaten naar het oorlogsgebied om vluchtelingen en oorlogsslachtoffers bij
te staan. Maar dit is niet altijd zo geweest in vroeger dagen droeg men hoe
vreemd het ook moge klinken bijna uitsluitend zorg voor hen, die de wapens
nog konden hanteren. Wie gewond neerviel bleef liggen in de kou en hitte, in
regen en sneeuw dagenlang worstelen met de dood om uiteindelijk te sterven.
Totdat het Rode Kruis in 1864 in het leven werd geroepen waardoor tenminste
een regeling werd getroffen om op doeltreffende wijze hulp te bieden aan directe slachtoffers van de oorlog. Het was Florence Nightingale die in deze baanbrekend werk heeft verricht. Zij werd geboren in 1820 te Florence als dochter
van een rijke Engelse landedelman. Zij ontving in Engeland een zorgvuldige
opvoeding zoals in die dagen voor aderlijke dames gebruikelijk was. Na haar
schooljaren kon zij geen voldoening vinden in het onbelangrijke conventionele
leventje van de meisjes van haar stand die hun tijd door brachten met uitgaan
schilderen en muziek maken wat op de duur eigenlijk vrij saai en eentonig was.
Zo zocht Florence iets dat haar leven meer kleur zou geven en belangrijk maken voor de medemens. Haar moeder een vrouw met ruime opvatting hielp
haar daarbij samen bezochten ze verschillende ziekenhuizen en hospitalen
ook buiten Engeland o.a. Egypte en Duitsland in het diaconessenhuis De Kaiserwerth volgde ze en verpleegstersopleiding bestudeerde er de ziekenhuisorganisatie om zich in Engeland verder praktisch te bekwamen in hospitalen van
London en Edinburgh. Als dertigjarige werd zij directrice van een tehuis voor
onvermogende invalide dames toen kwam het jaar 1854 Turkije geholpen door
Engeland en Frankrijk had aan het wat begerige Rusland de oorlog verklaard
net als nu ging het om het schiereiland de Krim in de Zwarte Zee hier werd de
strijd in alle hevigheid gevochten, de zogenaamde Krimoorlog. Bij duizenden
vielen aan beide zijden de slachtoffers en de veldhospitalen lagen tjokvol het
waren barbaarse toestanden, de Times schreef: er zijn geen verpleegsters en
geen doctoren om de noodzakelijke hulp te kunnen bieden. Het is geen zeldzaamheid dat zieken en gewonden wekenlang zonder hulp blijven liggen. Het
is onmogelijk om te zien hoe zieken en gewonden doodvriezen en in erbarmelijke toestand hun smarten moeten dragen. De slachtoffers kunnen alleen hulp
vragen aan de medeslachtoffers, de ene stervende moet de andere stervende
verplegen en helpen. Zou er dan niemand verandering brengen in deze erbarmelijke toestand? Leven er in Engeland geen vrouwen die met grote offers voor
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de slachtoffers van de oorlog hulp en troost willen brengen? Miss Nightingale
gaf onmiddellijk gehoor aan deze dringende oproep en bood haar diensten
aan bij de toenmalige minister van Oorlog Sir Sidney Herbert maar een schrijven van de Minister een vriend van de familie Nightingale kruiste reeds dit verzoek: in Engeland is er slechts een mens die dit werk kan organiseren, durf jij
het aan, zij durfde echter onder één voorwaarde dat zij geheelzelfstandig en
met de uitgebreidste volmacht de zaken zou kunnen regelen. Op 21 oktober
1854 vertrok zij met 38 verpleegsters naar de Krim waar de Engelse hospitalen
te Skoetari en Balaklava allerlei moeilijkheden had zij te overwinnen vooral het
algehele vooroordeel tegen ziekenverpleging door beschaafde vrouwen. Het
kwam niet te pas dat meisjes van haar stand zich aan dergelijk werk gaven.
Men kende in die tijd diaconessen en nonnen die daarnaast nog z.g. leken verpleegsters die door ziekenverpleging in hun onderhoud voorzagen maar veelal
waren deze vrouwen van bedenkelijke zeden en noch nimmer waren soldaten
door vrouwen verpleegd maar Florence hield vol gesteund door haar moeder.
Zij wist door haar succes dat zij met haar werk oogstte het vooroordeel als zouden meisjes uit de hoogste kringen niet in ziekenhuizen thuis hoorden op te
heffen. Maar zo ver was het nog niet, ze moesten vechten tegen dood en ziekte
tegen vooroordeel en bureaucratie, tegen gemakzucht en domheid. Aan het
front was de tegenstand ras gebroken men zag het resultaat het sterftecijfer
daalde van 42% naar 2%. De vuile bemodderde en bebloede lompen maakten
plaats voor helden en schoon linnengoed. Ze bracht verbetering in kleding en
voedsel, ze zorgde voor letterlijk alles met ongelooflijke inspanning heeft zij gewerkt, zelf werd ze aangetast door Cholera maar ze bleef op haar post tot het
einde van de oorlog. Ze zat aan sterfbedden en hielp bij operaties, verzorgde
zelf gewonden en schreef honderden brieven voor de soldaten. Ze bracht
troost en verlichting waar ze kwam. De soldaten verafgoden haar, zij kan natuurlijk niet met ons allen praten maar wij kunnen de schaduw van haar figuurtje op de muur kussen als zij voorbij komt met haar lampje schreef een soldaat.
En zo werd zij bekend als de vrouw met de lamp. Na de oorlog toen haar werk
was afgelopen vertrok ze haast ongemerkt weer naar haar vaderland. Grote
eerbewijzen en nationale huldiging die men haar wilden bewijzen ontlopend.
Een som van 5000 pond sterling werd haar als dank aangeboden bestemde ze
voor de uitbreiding van het st. Thomas hospital te London om in de opleiding
van verpleegsters te voorzien. Ze schreef verschillende boeken over de ziekenverpleging. Op hoge leeftijd van 90 jaar stierf ze in Augustus 1910. Volgens haar
wens werd ze op het familie landgoed begraven. Het grafschrift was zo eenvoudig mogelijk FN geb.1820 gest. 1910 in haar geboorteplaats. Voor Florence
werd een standbeeld opgericht van de vrouw met de lamp voor mij verdient zij
onze titel voorbeeldig mens.
B.B.
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Het Paasvuur op het Loar
Het Paasvuur op het Loar is echt een traditie voor onze vereniging, en zo langzamerhand het enige vuur in de gemeente Epe wat met Pasen aangestoken
wordt. Dat willen we ook graag in eer houden want je doet hiermee een heleboel mensen een plezier en bovendien is het goed voor de clubkas
Dit jaar was het mooi weer bij het verzamelen van het snoeihout en ook het
aansteken van het vuur was een makkie omdat er veel droog hout verzameld
was. Er was ook veel belangstelling bij het vuur, zowel jong als oud hebben er
van genoten
De Loarkit was dit jaar weer overvol, en het was er heel gezellig.
We kunnen wel stellen allemaal heel positief, echter de dagen die er op volgden kwamen we er bij het opruimen achter dat er toch wat min puntjes waren.
Bij het verbranden van de laatste restjes kwamen we er achter dat er veel zand
mee gestort was met het “snoeihout” en dat het veel tijd heeft gekost om de
laatste takken onder dat zand vandaan te trekken.
Bovendien kwamen we er ook achter dat er andere rommel gestort was zoals
puin, beton, gereedschap en een berg betonijzer
In bijgaande foto’s is te zien wat we bedoelen.
Iedereen weet zo langzamerhand wel dat we alleen snoeihout willen en mogen
verbranden, en de meeste mensen houden zich daar ook netjes aan.
Een enkel een komt wat brengen in een grote kiepbak wat moeilijk te controleren is en speciaal voor deze mensen vragen we nogmaals dat ook zij zich aan
de regels willen houden, zodat we het volgend jaar ook voor de opruimers gezellig kunnen houden.
H en B

22

een compleet assortiment
ruim 14.000 artikelen

Horesca Lieferink levert een compleet
assortiment goederen, bestaande uit
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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.

