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Uitgave van buurtvereniging ‘t Loar

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

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

Buurtvereniging ‘t Loar
K.v.K. Zutphen V102777
‘De Loarkit’: Kluinweideweg 6, 8171 PS Vaassen, telefoon (0578) 57 55 22
http://hetloar.vaassen.nu
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Van de bestuurstafel
Wat een feestweekend, we hebben genoten.
Vanaf het begin, de spooky spooktocht op vrijdagavond, tot en met het vogelschieten op zondagmiddag na het klootschieten. Met recht werd er een toast
op ons allemaal uitgebracht. Tjonge jonge, het kon niet op: wat een prijzen bij
de verloting vanwege het 35-jarig bestaan! De hoofdprijs, een ballonvaart voor
1 persoon ging naar een blije Apeldoornse familie.
Alle andere prijzen bleven op ‘t Loar, gelukkig...
Het blijft altijd een raadsel waarom de een met 3 prijzen naar huis gaat en vele
anderen het nakijken hebben. Zo is het lot nu eenmaal, niets aan te doen.
Maar er is iets waar wel wat aan te doen is en nodig aan gedaan moet worden:
het zoeken naar een nieuwe voorzitter voor onze vereniging!
Jaja, want deze voorzitter heeft echt besloten om per a.s. ledenvergadering zich
niet meer herkiesbaar te stellen. Aaaaahhhh wat lastig nou....en het gaat allemaal zoooo goed! Juist daarom. Het gaat de vereniging zo goed, het is zo gezellig en iedereen heeft het zo naar zijn/haar zin, dat de voorzitter met een gerust hart op kan stappen. (Dit is niet een seintje dat er nu rotzooi getrapt moet
worden! Daar trapt zij niet in. En zij laat zich ook niet verleiden om nog een jaartje aan te blijven als er geen voorzitter gevonden wordt, 300% echt niet!)
De toekomst van onze levendige buurtvereniging hangt niet alleen van de enthousiaste leden af, maar ook van een flitsend en harmonieus Bestuur, zoals we
dat gewend zijn.
Een bestuur dat openstaat voor nieuwe ideeën, frisse inbreng en een visie heeft
welke bij de huidige tijd past. Er leeft op ‘t Loar een hele leuke nieuwe generatie leden, 30-ers & 40-ers, die misschien andere wensen hebben dan de oudere
generatie.
Onze vereniging houdt van tradities en waarborgt een bijzondere sfeer, die niet
verloren mag gaan. Daarnaast moet er ook met de tijd meegegaan worden en
daarom is het helemaal niet verkeerd, naar de mening van de huidige voorzitter, als het voorzitterschap regelmatig van een verversing wordt voorzien.
Hoe vinden we een nieuwe voorzitter? Dat is niet alleen de taak van het Bestuur
maar zeker ook van de leden, want we leven in een democratie.
Dus, leden van onze fantastische buurtvereniging, er is werk aan de winkel met
de ouderwetse kreet: “Zoekt en gij zult vinden! “
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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 doen?
Het 3e kwartaal zit er weer bijna op dus een terugblik hierop zoals u dat van mij
gewend bent. Vanwege de zomer stonden de activiteiten natuurlijk op een laag
pitje. Alhoewel “zomer”, het kwam allemaal wel een beetje laat op gang.
Maar terugblikkend heb ik wel het idee dat we nog wel heel veel mooi weer
hebben gehad. Met wel uitschieters naar zeer hoge temperaturen en een paar
zeer natte dagen waarbij het onafgebroken 60 uur regende.
Het klootschieten en jeu de boulen is altijd gewoon doorgegaan. Vooral voor
jeu de boulen is er een grote belangstelling. Het klootschieten kan nog wel een
paar personen erbij hebben.
De fervente biljarters waren ook aanwezig op de maandagavond. Eventueel
voor een potje kaarten of darten.
Op dinsdagavond werd er door een tiental dames vanaf de loarkit gestart voor
een gezellige fietstocht door de omgeving. Steevast onderbroken voor een
kopje koffie en de laatste keer is afgesloten bij Van de Schepop met een appelgebakje erbij en een glaasje lekkers.
Alhoewel die keer de auto is gepakt omdat het regende.
Het 1e weekend van september was er weer het driedaagse tentfeest.
Juist toen was het regenachtig en behoorlijk koud.
Vrijdagavond voor iedere liefhebber een spooktocht.
Zaterdagochtend een knutselactiviteit voor de jonge jeugd met pannenkoek
ter afsluiting.
‘s Middags een goed bezette zeskamp en ’s avonds de playbackshow en daarna
feest waarbij er natuurlijk veel gedanst werd.
Zondagmiddag het grote klootschiettournooi en vogelschieten.
Verslagen hiervan leest u elders in dit boekje.
Bij genoeg deelname zal er in December een bus naar de kerstmarkt in de grotten van Valkenburg gaan.
De komende maanden zijn de gebruikelijke activiteiten zoals kaartavonden,
dropping, sint-en kerst activiteiten en gezelligheid rondom de jaarwisseling.
Voor dit alles ontvangen de leden natuurlijk tijdig een mail bericht of wordt een
stencil bezorgd. Zorg dat u erbij bent zodat u volop meegeniet van al het gebodene.
Tot ziens en de groetjes van Rikie.

3

Mijn naam is Nadine Aalhuizen en ik woon samen met
mijn ouders en zusje aan de Kluinweideweg. Sinds ruim
2 jaar woont mijn broer in Australië. Als hij besluit om daar nog
een tijd te blijven wil ik hem graag gaan opzoeken.
Maar eerst vertrek ik op 25 september voor 4 maanden naar Zuid Afrika om
daar mijn minor te volgen. Dat is een onderdeel van de opleiding Verpleegkunde die ik in Zwolle op het Windesheim volg. Naast het doen van vrijwilligerswerk hoop ik in de 4 weken vakantie die ik daar heb veel van het land te mogen
zien.
Sinds mijn 16e werk ik in de keuken op de Speulbrink en door de opleiding die
ik volg ben ik tegenwoordig eigenlijk meer werkzaam in de zorg. Ik werk het
merendeel in Heerde op de Wendhorst en zo af en toe nog in de keuken op de
Speulbrink.
Dankzij de oude teamleider (Thijs Dirksen) heb ik een contract voor onbepaalde
tijd gekregen. Gelukkig is er naast het werken en naar school gaan ook nog tijd
voor andere dingen.
Sinds mijn tiende voetbal ik bij SV Vaassen. Vorig seizoen zijn we met het dames team kampioen geworden en zijn we van de vierde naar de derde klasse
gegaan.
Meestal train ik twee per week en hebben we op zondag een wedstrijd, daarnaast speel ik ook zaalvoetbal. Dat is meestal op vrijdagavond. Jammer genoeg
mis ik de eerste seizoenshelft, maar na mijn terugkomst uit Zuid Afrika wil ik gewoon weer gaan voetballen.
Genoeg over mij…..
Nu geef ik de pen door aan mijn lieve grote neef Mark van Bussel!

Quotes
Geld brengt je op veel plekken
maar verbeelding brengt je overal.
(Donald L. Hicks - look into the stillness)
Geld wat stom is
maakt recht wat krom is…
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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

Feestweekend van ‘t Loar
Het feestweekend ter gelegenheid van ons 35 jarig bestaan was dit jaar van vrijdag 4 september tot zondag 6 september en het thema was Flower Power.
Vrijdagavond was er een griezeltocht voor iedereen van 12 – 80 jaar.
Stalen zenuwen waren vereist want op de meest onverwachte plekken was het
griezelen geblazen. Heel knap gedaan door de organisatie want er was zelfs een
rookgordijn en “echte” spoken! De volgende dag zaterdag begon om 10:00 uur ’s
morgens ging de jeugd tot 12 jaar creatief aan slag. Met spuitbussen gingen ze in
de weer om een mooi kunstwerkje te maken.
Vanwege het 35 jarig bestaan was er zaterdagmiddag een zeskamp georganiseerd
en tussen de buien door streden de tien
teams om de eerste plek in de wei voor de
Loarkit. De zeskamp werd gewonnen door
het team Dirksen.
Het avondprogramma begon met de playbackshow voor de jeugd en daarna de volwassenen. Het publiek vermaakte zich prima onder genot van een drankje en
een hapje en ondertussen passeerden diverse optredens de revue. In totaal hadden we vijf optredens namelijk:
Gerrie Spijker – Vino van Imca Marina
Mieke en Bennie Bourgonje - Hou je echt nog van mij Rocking Billy van Ria Valk
Pilates - Koefnoen
Heidi Dia, Tom en Kim - Waterloo van Abba
De Activiteiten - Smurfenlied
De jury die bestond uit Frans, Agnes en Carla verdeelde de prijzen als volgt:
1: Mieke en Bennie – Hou je echt nog
van mij Rocking Billy van Ria Valk
2: Heidi Dia, Tom en Kim - Waterloo van Abba
3: Pilates - Koefnoen
Vervolgens gingen de voetjes van de vloer
onder leiding van de BB Roadshow. De volgende dag zondag was er om 13:00 uur
koffie en cake in de tent en hierna begon
het klootschiettoernooi waaraan zeventien
teams van leden en niet-leden mee deden.
Uitslagen klootschiettournooi
Totaal 17 teams met 70 personen hebben
hieraan meegedaan. Vanaf 13.00 uur is er
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gestart en om 16.00 uur konden de winnaars bekend worden gemaakt. Gelukkig bleef het droog onderweg. Bij de fam. Bosch aan de Isendoornweg werd door
‘t Loar een drankje en hapje aangeboden. Dit gebaar werd door de spelers zeer
gewaardeerd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dreuge Strot (Nick)
Team Freddie Pothof
Hertenkampsweg (Miranda)
Jansen v.d.Sligte (Jose K.)
’t Loar (Gradus)
Team zonder Naam (Erik)
Bal op ’t Dak (Ronald)
Hertenkampsweg (Yvonne)
Bolllebroekjes (Willem)
Vermeulen(Mieke)
’t Loar (Rikie)
Team Peter, Gerrie…
Laarseweg (Jolanda)
H.K.W.(Peter)
’t Loar (Henk)
Rietenweg (Joke)
Bijsterveld (Stijn)

64 worpen +
67
71
71
72
73
73
74
75
75
76
81
84
85
85
86
100

25 mtr.
35
40
40
45
40
15
40
45
20
10
8
40
35
20
40
15

Het team Dreuge Strot behaalde de eerste
prijs, een heerlijke taart die dan ook gelijk aangesneden werd.
Deze middag werd de hoofdprijs van de verloting vanwege het 35 jarig bestaan van ’t Loar
een ballonvaart van Fasna Ballooning voor 1
persoon door de gelukkige winnaar Gijs Voerman gewonnen.
Vogelschieten
Vanaf 17:00 was er vogelschieten onder leiding van het Sint Maartensgilde uit
Epe en Schietvereniging Prinses Juliana uit Emst, ook dit onderdeel van het feestweekend valt bij velen in de smaak gezien het aantal deelnemers. De linkervleugel werd deze keer eraf geschoten door
André van Rijssen vervolgens schoot Rob
Duijn de rechtervleugel eraf en daarna
kwam Tonny Mulder met de kop en Freddy Pothof met de staart maar tenslotte
was het Nick Dieker die de gehele vogel
er af schoot!
Proficiat Nick Dieker is de nieuwe schutterskoning van ’t Loar 2015.
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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
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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.
Hieronder de uitnodiging in het dialect voor de opening van de Loarkit :
Ruum un joar is ut noe eleen
dât Jan Breden, un olde bewoonder
veur ons buurthuis lei de éérste steen.
Ut karwei dât zit der op
Ons buurthuus is noe kloar
Eérdaags geet de vlagge dan in top
’t wod fees bie ons op ’t Loar
Véértien mei um elf uur wod offisijeel
ut buurthuus lös edoan
Aj oew belangstelling wilt loaten blieken
Komp die dag dan is effies kiek’n.
Wat an de kluunweideweg
veur moois toch is ontstoan
’s oams make wiej as Loars’n
zelluf is goed plezier
Wiiej maak met mekâre schik
Met un burreltien of een glasien bier
’t mag gerus wat lange duur’n
’t mag best deurgoan
tot in de kleine uur’n.
In het kort en in het Nederlands: tot ziens op zaterdag 14 mei 1983 tussen 11:00
en 17:00 uur ins ons buurthuis aan de Kluinweideweg 6.
Het eerste bestuur
Zit ons bestuur nu wel eens te zweten om een vacature gevuld te krijgen, bij
het vormen van het eerste bestuur was dat geen probleem. Op de volgende pagina een foto van het volledige bestuur en het jeugdbestuur in de sneeuw onder voorzitterschap van Johan van Dijk.
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De Jeugd – Vente van ’t Loar
De jeugd van ’t Loar zijn een weekendje uit onder begeleiding van Ties van Bussel en Marie, Joop Klomp en Dien , Jaap Spijker en Gerrie, Jan van Bussel en Cisca en Trees Timmer.
Het waren geslaagde dagen, enkele jaren zijn de loarse vente een weekend
weggeweest naar o.a. Hellendoorn, Berghoeve in Wissel, Apeldoorn na bij ’t seminarie aan de Arnhemseweg
en Emst bij de camping van Lubbers en later bij Wilfried en Gerrie Dieker.
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 dapvaassen@hetnet.nl





Café - Eetcafé

van de Schepop
Emst

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

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

In de archieven kwamen we dit oude gedichtje tegen:
De hut van Ka en Narrus
stond vroeger op ’t Laar.
De bewoners, een gezellig paar
stonden als zo vele loarsen
voor een ieder altijd klaar.
De hut van Ka en Narrus,
heel oud en heel bejaard.
Jammer dat de hut van Ka en Narrus
voor ’t Loar niet is bewaard.
De hut van Ka en Narrus
heeft op ’t Loar gestaan.
De kastanjeboom die er nog staat
wijst steeds die plek nog aan.
Jammer dat zo’n oud gebouw
voor het nageslacht verloren is gegaan.
De hutte van Ka en Narrus
stond vrogger op ’t Loar
Ka en Naruus beste mens’n
stonden as zo veule loars’n
veur iederene immer kloar.

Oproep
Foto’s website buurtvereniging ‘t Loar
Iedereen die leuke foto’s heeft gemaakt van een activiteit van buurtverenging
’t Loar en deze op onze website wil plaatsen, kan deze foto’s door mailen naar :
redactie@hetloar.nl
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Bedankjes
Hierbij willen wij de buurtvereniging bedanken voor het mooie kado en het gezellige bezoek naar aanleiding van de geboorte van onze dochter en zusje Julia.
Maarten, Angelique en Liam
Annie en Willie dank voor ’t gezellige uurtje… namens ’t Loar.
Ben blij met de bloemenbon.
Anneke Bourgonje.
Bij deze wil ik de dames bedanken voor het bezoek voor mijn verjaardag die ze
namens het
buurtvereniging aan mij gebracht hebben.
Gerda Rozendal-van Essen
Je moet wel een sterke kerel zijn wil je niet ontroerd worden van zoveel steunbetuigingen van familie, vrienden, de buurtvereniging, kennissen en parochie
na mijn terugkomst uit het Duitse ziekenhuis. Dit medeleven heeft mij enorm
goed gedaan en daarvoor wil ik een ieder bedanken.
Bennie Breden
Beste buurtgenoten,
Voordat je het weet is het echt zover: je wordt 80 jaar! En wat is het dan fijn
om nog steeds in deze buurt te wonen. Na eerst een geweldig feestje voor mijn
familie te hebben gegeven in ons gezellige buurthuis met de fantastische bediening van Erica Bijsterveld en Anne van Zuuk (dames bedankt!), werd ik de
dag erna verrast met een bezoekje van Jaap Spijker en Hein(man) Bouwmeester
namens de buurt.
Allemaal bedankt hiervoor, ik heb genoten!
Joop Klomp
Als je van de 60 naar de 70 gaat lijkt het net of je een stukje ouder bent geworden.
Gelukkig wisten Willie Oortwijn en Annie Blokvoort na hun bezoek namens de
Loarse buurtvereniging mij op andere gedachten te brengen.
Bedankt Leentje Broekers-Wijnhout
Bij deze wil ik de buurtverenging bedanken voor de attentie die ik heb mogen
ontvangen met m’n 70ste verjaardag en ’t bezoekje van Toon en Leentje .
Het was een gezellige voor de middag.
Rietje Nieuwenhuis-Breden
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Wij feliciteren
Het echtpaar Koos en Gerda Ronde die de leeftijd van 65 jaar
hebben behaald.
Anneke Bourgonje, Leentje Broekers-Wijnhout,
Riet Nieuwenhuis-Breden en Jannie Dijkamp-Kroes die 70 jaar zijn geworden.
Trijntje van Huffelen-Stegeman, Mans Wijnhoud, Tonnie Klomp-Berenschot die 75 jaar werden en Joop Klomp met zijn
80ste verjaardag!
Namens de buurtvereniging van harte gefeliciteerd!
Pas getrouwd!
Op vrijdag 11 september 2015 zijn Kim (onze secretaris van ‘t Loar) en Marco IJspeert in het huwelijksbootje gestapt. Het was een mooie zonnige dag en
het feest werd gehouden op ’t Loar, in de tent die
prachtig versierd was.
Namens de buurtvereniging veel geluk toegewenst
samen met jullie kinderen Nienke en Cas.
Een kraambezoek is gebracht aan
Angelique Bouwmeester, Maarten Schoonhoven en Liam vanwege de geboorte
van Julia Elin Maria, zij is geboren is op 11 juni 2015.
Veel geluk en van harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje Julia namens
buurtvereniging ‘t Loar!

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Annie Blokvoort, Jan Harleman, Willie Bouwmeester en
Bennie Bredenwe wensen jullie namens de buurtvereniging
van harte spoedig herstel toe.
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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

Onze mooie Nederlandse taal
Als je met een stel mensen bij elkaar zit en de gesprekken beginnen over van
alles en nog wat te lopen dan hoor je van allerlei uitdrukkingen en uitspraken.
Onze Nederlandse taal kent vele verrassingen zoals onlangs iemand zei; dat is
mij toch een teutebel van een vrouw. Ik had het woord al vaak gehoord maar
nu wilde ik toch weten waar dat woord vandaan kwam want alles op deze aarde heeft zijn oorsprong. De jongelui pakken tegenwoordig de computer erbij
maar ik moet het met de dikke van Dale doen en daar vond ik het woord teuten. Het betekent talmen, langzaam, suf dus een teutebel zal wel een langzame
vrouw zijn en die niet met zwaar werk uit de voeten kan komen. Het woord teuten stamt van rondtrekkende kooplieden of ambachtslieden zoals koperslagers.
Zij kwamen uit België, Noord-Limburg en Brabant.
De bekendste teutendorpen waren Hamont, Achel, Lommel, Eersel, Bergeijk
hun werkgebied strekte zich uit over Holland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk,
en Luxemburg. Deze koperslagers herstelden en verkochten potten en pannen,
keukengerei en sloten. Ze namen apparatuur voor een smidsvuur in een rugmand mee, dit speelde zich af van ± 1500 tot 1600. Wij noemden hen Pannenlappers. Onze moeder had altijd de uitdrukking als wij bij of met elkaar zaten te
kibbelen of stoeien van ga toch naar buiten spelen, jullie hebben te veel teumige tijd dit woord stond niet vermeld in de dikke van Dale dus zal dit wel een
Nedersaksisch oftewel een dialect woord zijn. Zij bedoelde daarmee dat wij ons
verveelden en daarom beter iets nuttigs konden doen. Haar woord teumige tijd
komt voor in het woordenboek van Epe.
Haren: het scherpen van de zeis d..m.v. een haarspit en een haarhamer.
Hamei is een afsluithek of slagboom, ik denk dat dit woord stamt uit onze Germaanse oorsprong dat hen men tegenhouden betekende en in ons midden Nederlands werd het woord gebruikt in de betekenis van hek op een erf of buitenplaats verder voor een omrastering of voor een beweegbare sluitboom.
Hannekemaaiers waren Duitse grasmaaiers die in ons land o.a. in Friesland,
Noord-Holland en Kamper eiland zich als grasmaaiers verhuurden. Zij bleven
hier bij de boer slapen in die maaiperiode en zij hadden ranzig spek en hun ransel. Ze wasten zich matig zodat ze een uur in de wind stonken zodat het woord
hannekemaaiers de betekenis kreeg van lomp en ongemanierd.
B.B.
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In het vorige Loarse boekje stond een jeugdfoto van Linda Spijker.
Onderstaande oude prent werd aangeboden door een kleinzoon van de ouders op deze foto.
Vijf kinderen en een schoonzoon en opoe met de veluwse reepjes muts, de ouders zullen wel een huwelijks jubileum herdacht hebben want zo’n statie foto
maak je niet zomaar.
Herken je deze familie?
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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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Pilates dames
Dit jaar hebben wij (Mieke Jansen van de Sligte en vriendin Marijke van Norel)
voor de 2e keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. En wat is het dan mooi
dat er bekenden langs de route staan om je aan te moedigen!
Zere voeten, vermoeide benen, klotsende oksels, zwetend en puffend zie je ze
dan staan: de Pilatus Dames van ‘t Loar. Een spandoek op de weg, enthousiasme, een lekkere stoel, hapjes en een Yoghurtje geven je weer de energie om
verder te gaan.
DAMES (en Rein natuurlijk die de camper weer beschikbaar stelt voor deze feestende en springende dames!), HULDE VOOR JULLIE EN HEEL ERG BEDANKT!!!!!!
Groeten Mieke Jansen van de Sligte
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Voorbeeldige mensen
In het vorige boekje van ons Loar heb ik Florence Nightingale als voorbeeldig
mens gesteld. Zij was het boegbeeld van de ziekenverzorgers nadat ik een
week in Duitse ziekenhuizen heb gelegen en prima met liefde ben verzorgd
door de dokters en verpleegsters vind ik dat zij het predicaat voorbeeldige
mensen verdienen.
B.B.
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Hallo allemaal,
ik ben Maarten Nijhoff en woon sinds één jaar op ’t Loar samen met mijn broertje Jurre, papa Ronald en mama Carla. Ik heb 2 paarden en een Shetlander, 9
kippen, 3 honden, 2 poezen en een bak vol wandelende takken. Ik zit in groep
7 van de Montessorischool Vaassen die pas is verhuisd en nu naast de Sprenge
school zit. Ik zit op de scouting Maarten van Rossum bij de Esta’s dat is meestal
erg leuk. Misschien hebben jullie mij wel gezien tijdens het Loarfeest, ik vond
het heel leuk op het springkussen. Ik vind het heel fijn en gezellig om hier te
wonen.
Ik geeft de pen door aan Naomi Loeven.
Groetjes, Maarten

Vakantie 2015
Het kan vreemd lopen je denkt een weekje met vakantie te gaan met als hoogtepunt een bruiloft van een bevriend paar.
Tweederde van de reis er naar toe ging het goed, even de benen strekken en ’t
ging mis.
Ik zag de wereld door voor een doedelzak aan, gelukkig waren er een stel mensen die het beroemde bijbel verhaal de Barmhartige Samaritaan in de praktijk
hebben gebracht zodat ik in een kundig Duits ziekenhuis terecht kwam die mij
weer in de oude staat terug gebracht hebben.
B.B.
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Groente op ‘t Loar
Dat Gradus zijn groentetuin met aandacht en
liefde verzorgd getuigt wel de foto van de worteltje die naar boven gehaald werden. Ze komen zelfs verstrengeld tevoorschijn.

Allerlei
Als je een daad van naastenliefde doet en men vraagt dan wat er tegenover
moet staan dan zeg je al gauw ach dat is liefdewerk oud papier. In het jaar 1906
werd liefdewerk Oud Papier opgericht met het doel arme personen aan brood
te helpen en in vijf maanden ontving de vereniging reeds 12880kg oud papier
en in 1907 zelfs 64325 kg en 1908 bereikte men 116674 kg. Het bestuur van dit
liefdewerk ontving in het laatstgenoemde jaar de som van f 1752,84 zodat ze
heel wat liefdewerk oud papier broodjes konden uitdelen. Zo zie maar dat alles
zijn oorsprong heeft ook het gezegde dat is voor liefdewerk oud papier.
B.B.

Woodcarving op ‘t Loar
Zaterdag 19 september 2015 gaat de boeken in als de start van een nieuw
Loars spektakel.
Het ligt in de lijn der verwachting dat een Wood Carving festijn wel eens een
jaarlijks fenomeen op het Loar kan gaan worden. Er werd tijdens en direct na de
Carving cursus al gesproken over “open Loars Carving kampioenschap”, “Loarse Master Classes Carving” en een eigen Loars Carving team “Houdt de ketting
Scherp”.
Bestuurslid Jos Bijsterveld had vroeg in 2015 gepolst of er binnen het Loar belangstelling was voor een Wood Carving cursus onder leiding van een van de
beste en meest ervaren carving specialist van Nederland, Peter van der Meijs.
Maar Liefst 12 aspirant carvers hadden zich aangemeld voor de dag waaronder
complete kettingzaag leken maar ook enkele stoere en ervaren hout sprokkelaars. Gezamenlijk werd er een enorm arsenaal aan kettingzagen en ander Carving gereedschap aangesleept en het begeleidende activiteiten team had een
prachtige Carving veld aangelegd waarbij uiteraard veiligheid voor de Carver
en het publiek voorop stond.
De ochtend stond centraal voor het maken van een oefen model en belangrijke tactieken en technieken voor het wood carven. In de middag kon het echte
werk op buiten parkeerplaats bij de loarkit beginnen. Veruit de meeste carvers
kozen voor het carven van een uil uit een mooie stam. Nooit geweten dat er zoveel diversiteit in de familie der uilen voorkomt. Evolutie ten top met uiteraard
artistieke uitschieters. Zo werden de toeschouwers getrakteerd op een Strigiformes Obesitas (Erg dikke uil), een Strigiformes anorexia (Erg magere uil) en enige
Strigiformae Artis (artistiek uitgebeelde uilen voor een ieder die er een uil in wil
16

zien). Daarnaast waren er creaties van “Lord of the Rings”, een Extra-Terrestrial
(E.T. uit de Steven Spielberg film uit 1982) en een heuse Brahma van onze eigen
Loarse Europeese Brahma kampioen.
Dit alles in een drie uur tijd (redelijk traag voor een speed carver) maar met veel
plezier en vaardigheid uit het hout naar voren getoverd.
De zenuwen van te voren zijn onnodig gebleken omdat er een prima eerste resultaat aan de vele toeschouwers en familie getoond kon worden. Niet zo verwonderlijk daar volgens Loarse wijsheden op het gebied van alles (waar we er
nogal wat van hebben op het Loar) stelt wood carving eigenlijk ook niet erg
veel voor. Het object zit immers al in het hout. Je moet alleen het teveel aan
hout weghalen, de PK’s van de kettingzaag beheersen en goed op je ledematen letten.
Een kind kan de was doen.
De carvers werden tijdens de dag uitstekend verzorgd door een groep frisse
deerns. Heerlijke soep, broodjes beenham en worst gingen er in als gesneden
koek. De dag werd afgesloten met het uitreiken van certificaten door Peter van
der Meijs en onder het genot van een drankje en hapje werden de beelden en
verrichtingen nog verder de hemel in geprezen.
Een mooie en leerzame ervaring die zeker zijn vervolg op het Loar gaat krijgen.
Dank namens alle carvers aan Jos en zijn Crew, de catering chicks, de toeschouwers, Peter van der Meijs en niet te vergeten Henk voor het weer prachtig aanharken van de parkeerplaats.
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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

Een verhaal van Broeder Kevas
De jonge monnink is op zoek naar een recept om zijn innerlijke vrede te bewaren.
Een eeuwenoud verhaal uit het begin van het Christendom reist hij naar een
oude monnink van hoge reputatie, die diep in Egyptische woestijn woont en
vertelt hem dat hij steeds zijn gemoedsrust verliest. De jonge monnink is op
zoek naar een recept om zijn innerlijke vrede te bewaren en tot zijn grote verrassing antwoordt de oude man; ik heb dit habijt zeventig jaren gedragen en
ik heb geen enkele dag vrede gekend. Als zelfs deze doorgewinterde monnink
heeft ondervonden dat vrede van het moment voortdurend wordt geschonden
wat moeten wij dan zeggen? Het gaat er niet om deze vrede stevig in bezit te
hebben maar om het onophoudelijk streven ernaar, perfectie is geen prestatie.
Perfectie ligt in onvermoeibaar streven.
B.B.

De Pompoenwedstrijd
Op zaterdag 26 september zijn Arie D. en Frans v N. als pompoencommissie aan
de slag gegaan. Slechts bij 8 van de 20 deelnemers aan de Loarse Pompoenwedstrijd waren de pompoenen weeg-en meetbaar. Bij sommigen kwamen de
planten niet op, bij anderen zaten de zaden nog in het zakje of werden de planten door een enthousiaste maaier voor onkruid aangezien.
Toch waren er een paar giganten
gegroeid.
De eerste prijs ging naar Ilse Dijkkamp die samen met haar opa Arie
een pompoen van 50 kilo met een
omvang van 1.77 meter wist te “
fokken”.
Als tweede en derde werden de families Gorkink (35 kilo) en Nengerman (26 kilo).
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Runder stoverij
met groene bonen en groenten
Benodigdheden:
• 1 kg doorregen runderlappen
• 400 gram gewelde groene flageolet bonen
• 1 winter wortel
• ½ Knolselderij
• 1 ui
• 1 prei
• ½ glas rode wijn
• 2 dl runder bouillon
• 4 lepels dragonazijn
• 2 lepels Zaanse ketchup
• 1 potje rundvleeskruiden (Simply Spices)
• 2 teentjes knoflook
• 1 takje rozemarijn
• 1 takje tijm
Bereiding:
Snijd het vlees in grove blokken van 2 bij 2 cm. Maak de groenten schoon en
schil deze. Snijd de groenten in grove blokken van ook 2 bij 2 cm.
Kruid het vlees met de rundvleeskruiden en bak deze aan, voeg er de groenten
aan toe en fruit deze mee aan.
Voeg daarna de knoflook, tijm en rozemarijn er aan toe en blus af met rode
wijn.
Doe er vervolgens een halve tube Zaanse ketchup bij.
Laat alles 5 minuten pruttelen en voeg er azijn en bonen aan toe.
Zet het deksel erop en laat het geheel 2 uur zachtjes garen.
Serveer dit gerecht in een diep bord en je hebt een heerlijke runder stoverij
met groene bonen en groenten!
EÉT SMAKELIJK!
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Spreuken
Een spreuk is een korte uitspraak die op een lange ervaring berust.
De wereld zou veel vrediger zijn als we wat meer op elkaar zouden passen en
wat minder op elkaar zouden letten.
Ik ben oud en heb veel problemen gekend maar de meesten hebben niet of
nooit plaats gevonden.
Kansen kloppen vaak maar heel stilletjes aan de deur, luister daarom goed.
Ook tegenwind gaat liggen.
Humor en geduld zijn kamelen waarmee je door elke woestijn kunt trekken.
Wie vertrouwen heeft hoeft niet de gehele trap te overzien om de eerste stap te
zetten.
In de haven is het schip veilig maar dat is niet waarvoor het gebouwd is.
Doen is een betere vorm dan praten.
Ware macht is dienstbaar zijn.
Wie geen tijd heeft is armer dan een bedelaar.

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
Jan ging met z’n vriend Bob skiën.
Ze namen Jan’s busje en reden noordwaarts.
Nadat ze enkele uren gereden hadden kwamen ze in een verschrikkelijke
sneeuwstorm terecht, dus stopten ze bij een nabij gelegen boerderij en vroegen de jonge aantrekkelijke dame die de deur opende of ze konden overnachten. ‘Ik ben me ervan bewust dat het buiten slecht weer is, maar ik ben onlangs
weduwe geworden,’ zei ze.
Ik ben bang dat de buren zullen praten als ik jullie in mijn huis laat overnachten.’
‘Wees gerust’, zei Jan. ‘We zijn blij genoeg om in de schuur te mogen slapen. En
als het weer verbetert zullen we bij dageraad vertrekken.
De dame stemde in en de twee mannen gingen naar de schuur waar ze de
nacht doorbrachten.
De volgende ochtend was het weer opgeklaard en ze gingen verder op weg.
Ze genoten van een fantastisch skiweekend.
Maar 9 maanden later kreeg Jan onverwacht een brief van een advocaat.
Het duurde enkele minuten voor hij het begreep, dat het van de advocaat van
de aantrekkelijke dame was, die hij tijdens het skiweekend ontmoet had.
Hij ging bij zijn vriend Bob langs en vroeg:
‘Bob, herinner je je aan die knappe weduwe van die boerderij
waar we 9 maanden geleden tijdens ons skiweekend verbleven?’
‘Ja’, antwoordde Bob.
‘Euh, ben je die nacht toevallig opgestaan en naar het huis gegaan om haar te
bezoeken?’
‘Wel, euh, ja’, zei Bob een beetje verlegen dat hij betrapt was. ‘Ik moet toegeven
dat ik dat gedaan heb.’
‘En heb je mijn naam in plaats van je eigen naam gebruikt?’
Bob’s gezicht werd vuurrood en hij zei: ‘Tja, kijk, het spijt me, vriend. Ik ben
bang van wel. Waarom vraag je dat?
‘Ze is net gestorven en heeft me alles nagelaten.’
(En jij dacht dat het einde anders was, niet?... .)
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een compleet assortiment
ruim 14.000 artikelen

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

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

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

Met ons eigen wagenpark leveren we dagelijks

Verkoop +31 (0)571 287 040

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

Vestiging Zeist

en (sport)verenigingen. Kwaliteit, flexibiliteit,

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

productkennis en ’tailormade’ oplossingen zijn de
pijlers van ons bedrijfsmotto: ‘tlekkerstonderweg’

10-3559 Advertentie Lieferink 148x210.indd 2

www.lieferink.nl - info@lieferink.nl

21-04-10 15:28:42

BAKKERIJ
LUNCHROOM
Ook beschikken we over een tearoom
• Uitgebreid assortiment brood en banket
• Diverse specialiteiten en streekproducten
• Uitgebreide kaart voor uw lunch of tussendoortje
• Diverse attenties voor speciale feestdagen

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

