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Van de bestuurstafel
Hallo buurtgenoten,
Dit word mijn eerste stukje voor de rubriek van de bestuurstafel van het Loarse
boekje.
Ik ben namelijk de nieuwe voorzitter van het Loar. Een leuke uitdagende functie, waarvoor ik gevraagd ben. Joke kwam bij mij met deze vraag en heeft mij
geïnformeerd over wat het zoal inhoud.
Na wat bedenktijd en afwegingen heb ik volmondig ja gezegd.
Ik vind het belangrijk dat een buurtschap als het Loar blijft voortbestaan.
Het is fijn om in zo’n buurt te wonen, de betrokkenheid van je buren te voelen
en daar ook een bijdrage aan te leveren.
Joke schreef in haar laatste stukje dat de gemeente geïnformeerd had naar wat
zij voor de inwoners van het Loar kunnen betekenen. En zij omschreef al dat
het Loar onderling goed voor elkaar zorgt. Ik zit nu wel in het bestuur maar eigenlijk zorgen wij allemaal voor een goede buurtschap.
Ik denk dat de meeste van jullie mij wel kennen maar ik zal mijzelf dan toch nog
even in het kort voorstellen.
Ik woon aan de Kluinweideweg op mijn geboorteplek. Mijn vader Joop Klomp
woont bij ons in. Bij de oprichting van de buurt heb ik in het jeugdbestuur gezeten en daarna ben ik een paar jaar van het Loar weggeweest. Inmiddels woon
ik al weer 20 jaar op het Loar. In mijn dagelijkse leven werk ik in de verstandelijk
gehandicapten zorg. In mijn vrije tijd houd ik van bewegen, ik handbal, wandel
veel en natuurlijk niet te vergeten de pilates van het Loar.
Heel gezellig allemaal!
Het Loar is dit jaar begonnen met de nieuwjaarsreceptie.
Deze werd ook bezocht door de carnavalsvereniging. Intussen is er een dart
toernooi geweest en de kaartavonden gaan natuurlijk ook steeds verder. Mijn
eerste bestuursvergadering was een kennismaking met de rest van het bestuur. Joke had
voor haar afscheid gekookt voor ons allemaal
en dat heeft ons allemaal heerlijk gesmaakt. De
volgende bestuursvergadering zouden we het
zonder eten moeten doen.
Ik dank jullie voor het vertrouwen dat jullie in
mij hebben als voorzitter en samen met het bestuur en de leden gaan we verder met een betrokken en gezellige buurtvereniging.
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?
Zoals u van mij gewend bent ook dit jaar weer in elke uitgave van ons Loarse
boekje van mij een overzicht van het voorbije kwartaal.
In december 2015 waren er de voorbereidingen voor kerst en oud en nieuw.
Een bus vol dames en heren is op 12 december naar de kerstmarkt in de grotten van Valkenburg geweest. Omdat het op een zaterdag was, was het vanzelfsprekend overvol bij dit kerstgebeuren en moest er heel lang in de rij worden
gewacht voor men naar binnen kon. Jammer van de tijd, maar iedereen is weer
een ervaring rijker en sommigen een illusie armer.

Sinterklaas is natuurlijk op bezoek in de Loarkit geweest.
15 December heeft een vast groepje leden in de Loarkit de kerstboom gezet en
stukjes voor op de tafels gemaakt.
De volgende dag was er een heerlijke
kerstbrunch verzorgd door Elly en Yvonne. ± 40 Leden hebben hier ten volle van
genoten.
18 December werd de gebruikelijke bingo gehouden. Dit is ook altijd een groot
succes met een mooi aantal spelers.
Zondagmiddag 27 december konden de
bestelde oliebollen en rookworsten worden afgehaald. Hiervoor verantwoordelijk waren dit jaar de dames van de Pilatusgroep.
Mooi om te zien hoe ze dit op zich hadden genomen en het liep voortreffelijk.
De glühwein en erwtensoep was heerlijk warm zodat we ons in winterse sferen
konden wanen.
3

8 Januari 2016 was er gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen.
Voorzitter Joke hield een positief toespraakje. Onder de toehoorders was ook
een afvaardiging van carnavalsverenging De Rossumdaerpers.
3 Februari was de voortreffelijke jaarlijkse stamppot verzorgd door slagerij Kroon. Dit keer niet alleen voor de ouderen maar iedereen kon zich hieraan tegoed doen. De opkomst was matig. Waar dit aan lag kun je naar raden.
Dat weet je nooit. Zou het dan toch de eigen bijdrage zijn, want met de kerstbrunch was het dubbele aantal aanwezig.(Deze was gratis).
Op 20 maart was er darttoernooi dit ten compensatie omdat Nederland dit jaar
niet mee doet met het EK voetbal in Frankrijk. Een groep van ±30 darters deden
mee en het was heel geslaagd toernooi.
Als u dit boekje in de bus krijgt is de ledervergadering op 22 maart al geweest. We weten
dan ook wie de opvolger van onze voorzitter
Joke Smit is. Ik heb er vertrouwen dat het in
orde komt. In het geruchtencircuit heb ik wel
een naam horen noemen(waar ik achter kan
staan), maar zoals overal staat ook de tamtam
op ’t Loar nooit stil.
Via een stencil, mail of krant wordt u hiervan op de hoogte gehouden.
Op 2e paasdag waren de paasactiviteiten zoals
het eieren zoeken voor de jeugd en hierna het
eieren gooien en ’s avonds werd het paasvuur
om 20:30 uur aangestoken in bijzijn van veel toeschouwers zoals op de foto hiernaast is te zien.
Hieronder de voorlopig vastgestelde data:
Toneeluitvoering van Helias op 8 en 9 april.
Dauwtrappen 5 mei.
Bloemenbingo 6 mei.
Busreisje 7 juni
Feestweekend 2,3 en 4 september.
Dropping 18 november.
Kerstbingo 16 december.
Graag wil ik ook even terugblikken op de vorige uitgave van dit blad. Wat had
Joke Smit een mooi stukje geschreven over haar contact met de gemeente Epe
over de WMO. Ik kon het er helemaal mee eens zijn.
Een heel grote bijdrage komt altijd van onze B.B. Waar zouden we zijn zonder
zijn inzendingen. Zijn er dan niet meer mensen op ’t Loar die ook eens een
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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

stukje willen aanleveren. Maak niet uit waarover. Schrijf uw gedachten op papier en laat ons meegenieten. We kunnen ons boekje toch niet laten afhangen
van 1 persoon? Zou een slechte zaak zijn.
Frans maakt nog wel eens een dialect gedichtje voor ons evenals Grad Kremer.
Kom op lezers en klim in de pen!!
En dan zijn er de vaste rubriekjes die we natuurlijk er wel altijd in hebben en
ook heel leuk en soms vermakelijk zijn en niet willen missen.
En we hebben nu ook een eigen website van ’t Loar.
Ook daar mis ik de nodige vernieuwing. Er zijn toch wel foto’s gemaakt bij diverse gebeurtenissen. O.a. sinterklaasbezoek. Zo niet dan moet hier meer aandacht aan gegeven worden. Zo alleen houden we het met elkaar actueel.
Nu stop ik met mijn schrijven anders gaat u denken dat ik een mopperkont aan
het worden ben.
Samen met u heb ik het beste voor met onze fijne buurtvereniging.
Groetjes van Rikie

Nieuwe leden buurtvereniging
Heugelijk nieuws: de buurtverenging ’t Loar is wederom groter gegroeid met
een aantal nieuwe leden:
Jim de zoon van Freddie Pothof en Marjan de Jong.
Ted en Sandra Jaspers met hun kinderen Koen 14 jaar en Gaby 12 jaar
van de Gortelseweg 29 te Vaassen.
Mientje Breden van de Emsterweg 22 uit Vaassen
T. Huntink van Marijkeweg 51 te Vaassen
Hartelijk welkom en wij hopen dat jullie veel plezier aan de buurtvereniging
mogen beleven!

Breiwol gevraagd
Voor baby’s in het ontwikkelingsland Gambia brei ik truitjes en mutsjes.
Om dit te realiseren heb ik veel wol nodig.
Misschien heeft u thuis wel wol op zolder liggen waar u geen bestemming voor
heeft maar wel vanaf wilt. Ik zou het heel fijn vinden als ik dit zou mogen gebruiken voor dit goede doel. Als u het aan mij wilt afstaan kunt u dit bezorgen
in de Loarkit of bij Rikie Gorkink.
Heel, heel hartelijk dank.
Vriendelijke groeten van Annie v.d. Esschert.
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Jaarverslag secretaris over 2015
Op 31 december 2015 heeft de buurtvereniging 280 leden. Er waren 7 nieuwe
leden bijgekomen en er hebben 4 leden hun lidmaatschap opgezegd.
2015 was een jubileumjaar de buurtvereniging bestaat 35 jaar.
Na de traditionele nieuwjaarsreceptie op vrijdag 9 januari is er op zaterdag 10
januari door veel vrijwilligers begonnen met de verbouwing van de toiletten.
Het verenigingsgevoel was hier duidelijk aanwezig. Iedereen kwam helpen leek
het wel.
Toen het vele stof dat was opgewaaid was neergestreken en opgeruimd werd
er begonnen met de opbouw en de nieuwe indeling van de toiletten. Al op 4
februari tijdens de stamppotmiddag konden de nieuwe toiletten in gebruik
worden genomen.
De rest van het buurthuis heeft ook gelijk een opfrisbeurt gehad en Maxime
van Amersfoort heeft de ons zo bekende ‘Hutte van Ka’ op de muur van ons
buurthuis vereeuwigd.
Bennie Breden onze bouwpastoor had de eer om deze muurschildering op 21
maart te onthullen en met wat foto’s van de bouw van dit buurthuis werden
oude herinneringen weer opgehaald. Net zoals we dat straks ook gaan doen
met de film van graan tot brood. Op de ledenvergadering van 17 maart wordt
besloten om het gebied van de buurtvereniging uit te breiden zodat er meer
mensen lid mogen worden en ook kunnen genieten van de gezelligheid op ‘t
Loar. Op 24 april de precieze datum waarop de vereniging 35 jaar bestaat worden de statuten in het bijzijn van notaris Ridderhof aangepast.
Een aantal van onze leden hebben in April samen met notaris Ridderhof een
wandeling in het bos gemaakt, hij verteld ze over de historie van het bos en de
grafheuvels en laat ze zien en voelen door middel van een wichelroede welke
krachten er van de natuur uitgaan. Dit was voor iedereen een unieke ervaring.
Er was in dit jubileumjaar ook naast het traditionele busreisje ook een extra
busreisje georganiseerd naar de kerstgrotten in Valkenburg. Geheel in de kerststemming keerden de leden laat in de avond terug.
Vele activiteiten werden er georganiseerd door de activiteiten commissie zoals
o.a. Het paasvuur, dauwtrappen, dropping.
Er was de toneeluitvoering van Helias in de
Wieken. Ook lief en leed heeft vele bezoekjes
afgelegd naar leden die hiervoor in aanmerking kwamen.
Op Maandag wordt er biljart gespeeld op
woensdag liggen hier de pilates dames te
zwoegen en 1 keer per maand is er een kaartavond waar leuke prijzen zijn te winnen.
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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

Natuurlijk moeten we het feestweekend in September niet vergeten. Nieuw
was dit jaar dat er een nieuwe groep een echte spooktocht hadden uitgezet.
Het werd professioneel aangepakt met veel special effects en werd er flink gegild die avond.
Helaas kwam die avond de regen met bakken uit de lucht zodat de opkomst
niet zo groot was.
Maar wees gerust deze groep heeft toegezegd om het dit jaar weer te organiseren. Dus heeft u stalen zenuwen hou dan de nieuwsbrief in de gaten. Op
zaterdag mocht de jeugd zich van hun creatieve kant laten zien en ‘s avonds
hebben een aantal buurtgenoten hun talent kunnen laten zien tijdens de playbackshow. Uit ervaring weet ik dat meedoen nog leuker is dan winnen dus doe
gerust volgende keer mee. Door de uitreiking van de prijzen van de loterij stijgt
zondagmiddag de spanning. Vanwege het lustrum is de hoofdprijs een ballonvaart. Helaas valt de prijs buiten onze vereniging en gaat naar een familie uit
Apeldoorn.
De prijs voor de grootste pompoen blijft wel binnen onze vereniging en gaat naar
een jonge tuinierster kleindochter van Arie en krijgt hiervoor een cadeaubon.
We zijn dus nog steeds een bloeiende en groeiende vereniging met veel activiteiten.
Hopelijk mogen we dit nog lang met elkaar voortzetten.
Als laatste willen wij als bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, en
ook de sponsoren die hebben bijgedragen met de verbouwing.
Mede dankzij jullie zal het Loar nooit verloren gaan.

Het jongste en het oudste lid
Wijntje Bosch - Montizaan (93 jaar) is het oudste lid van onze buurtvereniging
en haar pasgeboren achterkleinkind Jim is het nieuwste en jongste lid van ‘t
Loar!
Samen staan ze nu in ‘t Loarse
boekje.
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Wij feliciteren
Frits Diks met zijn 65ste verjaardag en Benny Bourgonje
die 70 jaar is geworden.
Rieks van Maurik en Jan Huisman die beide de leeftijd van
80 jaar hebben behaald
en Leis Breden met haar 88ste verjaardag!
Namens de buurtvereniging van harte gefeliciteerd!

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Een ziekenbezoek is gebracht aan Wil Dieker, Jan Terwel,
Henri Bekamp, Henk Boeve en Jaap Spijker.
We wensen jullie namens de buurtvereniging van harte
spoedig herstel toe.

Een kraambezoek werd gebracht aan
Freddy Pothof en Marjan de Jong met de geboorte van Jim, hij is geboren op 5
februari 2016.
Veel geluk en harte gefeliciteerd met jullie zoon namens de buurtverenging ‘t
Loar!
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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

Notulen ALV van 22 maart
Notulen algemene ledenvergadering 22 maart 2015
Aanwezig: 33 leden en het bestuur
Opening en mededelingen door de voorzitter:
De voorzitter heet iedereen welkom op de 35ste ledenvergadering.
Het was een lustrumjaar met veel activiteiten.
Ook was er dit jaar de uitbreiding en bijbehorende aanpassing van de statuten.
Dit heeft 4 nieuwe leden opgeleverd.
Ze benadrukt dat de vereniging draait op vrijwilligers en bedankt er een paar.
We moeten elkaar een compliment gunnen.
Gradus Gorkink wordt bedankt voor zijn inzet hij heeft aangegeven nu hij 80
jaar wordt te stoppen in de tuinploeg. Henk en Angelique Bouwmeester worden bedankt voor hun jarenlange inzet in de activiteitencommissie, ze hebben
besloten hiermee te stoppen.
Ook wordt Dia van Rijssen bedankt voor haar inzet voor het Loarse boekje.
Notulen vorige vergadering: geen vragen over de notulen en deze worden
goedgekeurd.
Jaarverslag secretaris: zie elders in het boekje
Jaarverslag Penningmeester: Henk Boeve legt alle specificaties uit en laat zien
dat er minder winst is gemaakt en dat we interen op onze reserves. Dit is ook de
reden waarom we de consumptie prijzen wat hebben verhoogd.
Lammert van Zuuk vraagt zich af of dit wel uit kan. De prijzen van limonade is
nu €1 de inkoopprijs ligt niet veel lager. Hij vindt eigenlijk dat de prijzen hiervoor wel naar €1,25 kan. Dit is een punt van aandacht voor het bestuur.
Een belangrijk verschil zijn de gebouwkosten dit zit hem in de afschrijving over
10 jaar.
Deze zijn verhoogd i.v.m. aanpassing van de hal en de toiletten.
Jaap Spijker vraagt naar de inkomsten en uitgaven van de toneeluitvoering. Hij
wil dit graag gespecificeerd zien. Henk heeft dit niet zo paraat maar zal dit voor
Jaap uitzoeken en komt hierop terug.
In de exploitatie rekening zie je het grootste verschil in de baromzet.
Er komt een vraag dat er al 2 jaar minder baromzet wordt behaald dan begroot.
Waarom is er dan voor 2016 weer een groter bedrag begroot?
Henk antwoord dat de prijzen nu verhoogd zijn en er in 2015 geen voetbalwedstrijden zijn bekeken in de Loarkit. In 2014 was er wel meer omzet. We gaan er
van uit dat dit jaar de begroting wel gehaald gaat worden. Evert Jonker merkt
op dat we interen op de reserves en dat we het op deze manier niet lang uit9

houden. Met alleen de prijzen van de consumpties te verhogen gaan we het
niet redden. Misschien moet er beter gelet worden op de uitgaves van de activiteiten en de bijdrage van de leden hiervoor. Dit is een aandachtspunt voor
het bestuur. Er wordt wederom benadrukt dat we in het lustrumjaar wat extra
uitgaves hebben gedaan. Het is ook niet de bedoeling van de buurtvereniging
om veel winst te maken maar om gezellige activiteiten met elkaar te hebben.
Joke merkt op dat het wel crisis is voor iedereen en dat iedereen ingeteerd is de
afgelopen jaren. En dat de vereniging het nog niet ze slecht gedaan heeft. Het
bestuur is van mening dat de prijsverhogingen geleidelijk doorgevoerd moeten worden. Niet de consumptieprijzen en de
contributie tegelijk.
Jaap Spijker merkt op dat er bij sommige activiteiten wel erg veel geld bij moet
en vraagt zich niet af of deze leden niet zelf meer moeten bijdragen. Rikie
Gorkink zegt dat de ouderen best bereidt zijn om te betalen voor de activiteiten die speciaal voor hun georganiseerd worden.
Verslag kascommissie:
Evert Jonker en Erik Jansen van de Sligte zijn bij de penningmeester geweest
en concluderen dat er 1 klein dingetje te vinden was. Nadat de penningmeester dit had gecorrigeerd zijn de kasboeken akkoord bevonden. Henk wordt bedankt hiervoor.
Verkiezing nieuw Lid van de kascommissie:
Evert Jonker is aftredend en Obbe Zonderman wordt gekozen als nieuw lid.
De kascommissie bestaat nu uit: Gert Groeneveld, Erik Jansen van de Sligte en
Obbe Zonderman.
Bestuursverkiezing:
Joke is aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter.
Mieke Jansen van de Sligte is benaderd door het bestuur of ze deze functie zou
willen overnemen. Joke geeft aan dat er eigenlijk niet gestemd hoeft te worden
omdat er anders geen voorzitter zal zijn.
De leden zijn het hiermee eens. Mieke wordt uitgenodigd aan de bestuurstafel.
Mieke geeft aan een warm hart toe te dragen aan de buurtvereniging en vind
het vooral bijzonder dat haar vader Joop Klomp één van de oprichters van de
vereniging hierbij aanwezig is. Ze heeft vertrouwen in het bestuur en geeft
aan veel zin te hebben om deze functie te vervullen. Joke vertelt hoe haar bestuurstijd als voorzitter is verlopen en dat ze op deze manier de buurtvereniging goed heeft leren kennen. Ook heeft ze veel steun en advies gehad van de
rest van de bestuursleden. We hebben samen veel lol gehad en ook heel veel
samen bereikt. Er is veel verandert o.a. het rookhok, een schuifpui, WK voetbal
werd gekeken, parkeerplaats en de bar werden opgeknapt. Pilates lessen worden gegeven ,de toiletten zijn verbouwd en het damesbiljart de Keuveloars zijn
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opgericht.
Het is een tijd van komen en gaan maar dat gaat bij het bestuur van ‘t Loar niet
zo gemakkelijk. Het is lastig om nieuwe bestuursleden erbij te krijgen en het
gaan van bestuursleden wordt zo bemoeilijkt. Vernieuwing en doorstroom van
bestuursleden is wel nodig om met de tijd mee te kunnen blijven gaan.
Joke vond het een eer om dit 6 jaar te mogen doen en bedankt iedereen.
Kim IJspeert-Bourgonje is aftredend als secretaris en herkiesbaar.
Ze wordt herkozen als secretaris.
Activiteiten komend jaar :
Coby noemt alle activiteiten op die we dit jaar zullen organiseren.
25 maart kaartavond
28 maart eiergooien + paasvuur
8-9 april toneeluitvoering Helias
29 april kaartavond
5 mei dauwtrappen
6 mei bloemenbingo
7 juni busreis
2-3-4 sept. feestweekend
25 oktober kaartavond
18 november dropping
25 november kaartavond
21 december kerstbrunch
23 december kerstbingo.
Rondvraag:
Rikie Gorkink:
Rikie vraagt zich af waar het prijzenbord aan de bar is gebleven en waarom hij
er niet meer hangt.
Het bord bleek niet meer compleet te zijn er ontbreken wat letters en cijfers.
Wie dat heeft weggehaald is onduidelijk. De meesten vinden het niet belangrijk
dat er een bord hangt de leden weten de prijzen wel. Met feestjes moest het al
worden weggehangen.
Er kan misschien wel een prijslijst opgehangen worden.
Rikie vraagt wie de vriezer moet ontdooien. Er zit vaak een laag ijs in. Dit wordt
met de schoonmakers communiceert. Evert vraagt zich af of de rubbers nog
wel goed aansluiten. Hier moet even naar gekeken worden de vriezer is namelijk nog vrij nieuw.
Koos Ronde :
Hij zet samen met hulp van Marion van Lienden de route weer uit voor het
dauwtrappen. Volgend jaar neemt Marion dit over en helpt Koos haar mee.
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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

Joop Klomp:
Hij verteld dat hij enorm trots is dat hij als één van de oudste leden van ‘t Loar
en altijd heel veel voor de buurtvereniging heeft gedaan, zijn dochter nu voorzitter is van deze vereniging en wenst haar veel succes. Hij zegt: “Ut Loar is net
een koppel schoapen ze blèrt heel hard maar ze heb weinig wol”.
Arie Dijkkamp:
Tijdens het feestweekend was Tinus van Huffelen uitgenodigd om ‘s middags
te komen spelen. Na 3 liedjes werd hij afgekapt. Arie vond dit erg teleurstellend. Hij stelt voor om tijdens het feestweekend een bejaardenmiddag in te
lassen. Hij hoort van een aantal oudere mensen dat ze nu daarom niet bij het
feestweekend komen.
Er wordt gezegd dat er toch best veel oudere mensen zaterdag naar de playbackshow komen.
En er worden al zo veel activiteiten voor de ouderen georganiseerd.
Het bestuur zegt dat Arie wel gelijk heeft wat betreft Tinus van Huffelen. Dit
was ook niet de bedoeling. Tijdens de evaluatie van het feestweekend is hier
al over gesproken. Het was mede oorzaak dat het weer niet zo mooi was en de
vogelschieters in de tent moesten wachten en de geluidsinstallatie hier niet op
was voorbereid. Evert zegt dat dit misschien eerder uitgesproken had moeten
worden. Coby geeft aan dat dit al gedaan is met Tinus van Huffelen. Joke vindt
het jammer dat Arie hier dan zolang heeft mee rondgelopen en dat hij dit eerder had kunnen aangeven.
Gijs Bourgonje:
De website is niet actueel.
Joke zegt dat er de afgelopen vergadering al over gesproken is. Gaan we de
website zo voortzetten of gaan we over op Facebook of beide. Hilly Schäffer
zegt dat ze zich vorig jaar geeft opgegeven als redactielid. Er was een datum
geprikt voor overleg maar deze is afgezegd en daarna niet meer opgepakt.
Er zal contact opgenomen worden met Gert Groeneveld.
Andre van Rijssen:
Eens in de 2 weken is er op zondagavond ook een gezellige bijeenkomst in de
Loarkit hij nodigt hier de leden voor uit om eens te komen.
Evert Jonker:
Vraagt of er nog acties zijn ondernomen op de rondvragen van vorig jaar?
Antwoord hierop is: Ja er zijn over een aantal dingen zeker actie op ondernomen.
Evert blijft de muziekinstallatie lastig vinden om te bedienen. Hij pleit er nogmaals voor om hier eens naar te kijken of het mogelijk is om een usb stick of
iets dergelijks te kunnen afspelen met continu muziek.
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Erica zegt dat de muziekinstallatie wel goed werkt maar je de gebruiksaanwijzing even goed moet bestuderen. Je kan ook de radio afspelen. Evert vindt dit
niet geschikt voor op feestjes i.v.m. reclames en nieuws wat er doorheen gaat.
Usb wil niet op deze installatie.
Misschien dat er straks meer mogelijkheden zijn als er WIFI in de Loarkit is.
Henk Nengerman:
Bedankt namens alle leden het bestuur voor hun inzet.
Hij denkt dat het financieel ook wel goed komt en het volgend jaar een positief
jaar zal zijn.
Sluiting;
Joke geeft Mieke de sleutel van de Loarkit en de voorzittershamer.
En sluit de vergadering.
Kim biedt namens het bestuur Joke een mooi boeket bloemen en een cadeau
aan en bedankt haar voor de 6 jaar voorzitterschap.
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Wie o Wie uit het vorige boekje zijn de dames Mientje Breden, Anne Breden en
Leis Breden.
De foto is gemaakt op de markt in Apeldoorn. De soldaten waren in Apeldoorn
gelegerd en stonden klaar om te vertrekken naar Indonesië en wilden nog even
met de dames op het portret, de namen zijn niet bekend.
Wie o Wie zijn deze
twee oudjes die ons
tevreden aankijken?
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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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Bedankjes
Hierbij wil ik de buurtvereniging bedanken voor de cadeaubon en de dames
die geweest zijn Leen en Mieke.
En ik bedank ook alle andere mensen die er zijn geweest van ’t Loar.
Groetjes Annie Blokvoort
Wij willen Jaap en Gerry bedanken voor het bezoek namens ’t Loar voor mijn
65e verjaardag.
Gradus van Essen
Hierbij wil ik de buurtverenging voor de bloemenbon bedanken voor mijn
80ste verjaardag.
Rikie Gorkink en Annie Blokvoort zijn geweest, het was heel gezellig.
Groetjes Rieks van Mourik
Wij willen de buurtvereniging bedanken voor de cadeaubon.
Die wij mochten ontvangen van Annie en Marjo.
Ze kwamen omdat Henk in het ziekenhuis heeft gelegen.

Henk Boeve

Graag willen wij de buurtvereniging bedanken voor de
leuke attentie die wij hebben
gekregen voor de geboorte
van onze zoon Jim.
Merel en Tamar kwamen bij
ons op bezoek en brachten
naast veel gezelligheid, een
paar mooie regenlaarsjes voor
Jim mee.
Freddie Pothof en Marjan de
Jong
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Hallo ik ben Stijn Bijsterveld en ben 13 jaar.
Ik woon nu 7 jaar op het loar en ik vind het hier leuk.
Ik zit op scouting Maarten van Rossum, dat doe ik nu 5 jaar en ik vind het nog
steeds leuk om daar op zaterdag heen te gaan.
Ik zit ook op boogschieten dat doe ik nu een jaar en heb mijn eigen boog.
Ook dit doe ik met veel plezier. Ik zit op het Cortenbosch in Apeldoorn en ik
doe daar basis kader en heb vrienden uit Apeldoorn en Eerbeek en daar heb ik
op school veel lol mee.
Ik geef de pen door aan Gaby Jaspers.

Symbolen
Het kaartspel zoals wij dat tegenwoordig kennen met harten, klaveren, ruiten
en schoppen is ontstaan tussen 1300 en 1400. In de 14e eeuw dook het kaartspel op in Europa waarschijnlijk in Italië de kleuren hadden een eigen betekenis. Harten staat voor de geestelijke stand, Schoppen staat voor de adel of militaire stand, Ruiten staat voor de handelaren of kooplieden en Klaver staat voor
de boerenstand.
Grieks kruis ✚
Het Grieks is de naam voor een kruis met vier armen van gelijke lengte. Het
wordt veel gebruikt in de orthodoxe kerk en is de vorm van de plattegrond van
een aantal protestante en katholieke kerken. De term Grieks kruis staat voor
de Griekse letter Chi die een kruisvorm heeft en tevens de eerste letter van de
naam Christus is. Een grieks kruis kan ook 8 armen hebben wanneer precies tussen de vier armen extra armen zijn geplaatst in dat geval staat het getal acht
symbool voor de wedergeboorte van Christus.
Venus
Het symbool Venus symboliseert voornamelijk het vrouwelijk geslacht ♀ maar
staat ook voor de planeet Venus. Het symbool heeft haar oorsprong in de romeinse godin van de liefde Venus, in de griekse mythologie is dat de godin
Aphrodite en er wordt voor eerst melding gemaakt van Venus in 293 voor
Christus. Het is het symbool voor onder andere de liefde, schoonheid en charme.
15

Voorbeeldige mensen
De Heilige Lebuinus.
Deze heilige Engelse monnik stak in navolging van Willibrordus en anderen de
zee over want hij wilde mensen winnen voor Christus in Overijssel was van het
christendom weinig te bespeuren. Een van de weinigen, de weduwe Averhilde was een christin in het dorp Wilp. Zij verleen Lebuinus gastvrijheid en daar
werd het eerste kerkje gebouwd. Later trok Lebuinus naar Deventer waar hij
veel mensen voor Christus wist te winnen al kostte het bijna zijn leven toen de
Saksen hem wilden vermoorden. Wel staken ze het kerkje in brand. In Deventer
is Lebuinus de stadspatroon zijn gebeente rust in de grote Lebuinus Kerk in die
stad voor ons een voorbeeldige mens uit de buurt.
B.B.

De stamboom
Een oude boom moet je niet verplanten is het gezegde want het duurt te lang
voordat hij weer geaard is. Mijn wortels liggen hier op het Loar waar ik geboren en opgegroeid ben van hieruit naar school gegaan en naar zoals mijn vader zei de vakschool gevolgd. Opgevoed door ouders in de oorlog en daar na al
die eindjes aan elkaar moest knopen om een groot gezin door een woelige tijd
heen te loodsen. Zij hebben ons de warmte en geborgenheid van ons geloof
meegegeven zoals zij dat van hun ouders hebben meegekregen. Als ik nu nog
het onze Vader bid dan denk en zie ik mijn ouders met gesloten ogen bidden.
Zij hadden zorgen want de pacht moest betaald worden en de rietdeken op het
dak moest worden vernieuwd. Dan hoor ik mij moeder zeggen Jan of vader je
hebt nog nooit mensenvel op de weg zien hangen haar vertrouwen in de toekomst was hoopvol voor ons allen want daar kun je verder mee.
Maar er was ook wel eens verdriet als ik nu in hun trouw- of huwelijksboekje
kijk zijn er enkele kinderen jong overleden en dat moet veel verdriet hebben
gekost maar door hun geloof hoop en liefde hebben zij hun bootje in een veilige haven kunnen loodsen en in ons een boompje stevig in de aarde geplant
zodat weer en wind ons niet ontwortelde. Lang heb ik gezocht naar het bid- of
gedachtenisprentje van mijn vaders vader nu heb ik de
stamboom wat dat aan gaat compleet en wil ze graag
met een zekere trots aan jullie tonen, ik hoop en verwacht dat ze met dezelfde gedachte naar ons kijken.
B.B.
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Hallo allemaal,
Allereerst Mark bedankt voor de pen!
Mijn naam is Elly Aalhuizen-van Bussel. Ik ben getrouwd met Olaf en samen
hebben wij drie kinderen; Sven, Nadine en Marit. Sven woont en werkt in Australië.
We weten niet voor hoe lang hij daar nog blijft, maar als hij er volgend jaar nog
is gaan we hem opzoeken.
Vanaf mijn 17e ben ik werkzaam op de Speulbrink, wat ik nog steeds met veel
plezier doe.
Naast het werken op de Speulbrink doe ik ook vrijwilligers werk bij de Zonnebloem. Verder wandel, fiets en zwem ik graag.
Meer weet ik niet te vertellen, maar als je verder nog wat wilt weten kom je
maar een keer op de koffie.
Hierbij geef ik de pen door aan mijn gezellige buurvrouw Mieke Bourgonje.
Groetjes Elly

Overdenking
Liever een thuis dan een pracht van een huis.
Mensen zijn soms als thuislozen hun leven lang op zoek naar een thuis, een haven om aan te leggen om rust en vrede te vinden, op zoek naar geborgenheid
en naar iemand die hen de moeite waard vindt die van hen houdt, die hen wat
menselijke warmte kan geven, die hen kan herbergen.
Mensen zoeken hun levenslang langs wegen en vele omwegen en kronkelwegen naar een thuishaven dat kan een tafel, een dak en wat brood en wijn zijn.
Een gastvrij en goed mens, een stille aanwezige met een lied in de avond en
morgen wat ben je een pracht van een huis met je ruime leefkamer met de
nieuwste installaties en draperieën waar niemand naar je lacht en niemand
voor je zingt waar je het moet doen met de inhoud van de bar en de klanken
van de stereo waar een ieder zijn weg gaat en mensen leven als zombies gestorven en geen oog voor elkaar.
Dan liever een thuis dan een pracht van een huis.
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

SPAAR ENERGIE
INSTALLATIEBEDRIJF

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

24 UUR SERVICE

Weersvoorspellingen op heiligen dagen
Sint Bastiaan: Sint Bastje is een hard Gastje
Als op 21 januari Sint Agnes en Sint Vincent komen, begint de winter te schromen.
22 januari met Sint Vincentius zonneschijn dan geeft dit veel koren en wijn.
Op 25 januari Sint Paulus stijgt de winter te paard of hij breekt zijn nek met reuzenvaart.
Sint Paulus klaar wacht een heel goed jaar en schijnt met Maria Lichtmis 2 februari de zon, door de toren dan komt er nog net zo veel kou na als tevoren.
Lichtmis vroeg de zon aan de toren dan gaat het vlas verloren.
Lichtmis klaar, maakt de boer tot bedelaar.
Lichtmis helder, de boer naar de kelder.
Geeft Lichtmis ons klaverblad dan bedekt Pasen met sneeuw het pad.
Zont de das zich op Lichtmis dol dan kruipt hij vier weken weer in z’n hol.
Zingt de leeuwerik hoog in de lucht, heerlijk weer voorspelt zijn vlucht!
Als met lichtmis de zon door de boomgaard schijnt zal het een goed appeljaar zijn.
Lichtmis donker maakt de boer tot jonker.
Als het op 3 februari met Sint Blasius regent of waait weet dan dat zeven weken
lang de wintermolen draait.
Sint Blasius, wind en wasius.
9 februari voor de oogst is het altijd goed als Sint Apollonia het waaien doet.
Met Sint Matthijs 24 februari breekt het ijs.
Met Sint Matthijs kan men sneeuw en ijs verwachten
als dat zo is zal het vriezen veertig nachten.
17 februari schijnt op Aswoensdag de zon dan wordt het een goed appeljaar.
19 maart Sint Jozef helder en klaar geeft licht een vruchtbaar jaar.
Is het op 27 maart Sint Rupert 27 maart rein zo zal het ook in juli zijn.
Als de kikker voor 25 april Sint Markus kwaakt blijft hij later zonder spraak.
1 mei regen in Walpurgisnacht heeft steeds de kelder vol gebracht.
Als op Sint Antonius de zon wil schijnen zal veel zorg voor de boer verdwijnen.
24 juni na Sint Jan maait alleman.
29 juni Met Sint Pieter aan de macht, rijpt het koren dag en nacht.
Brengt het bezoek van Maria 2 juli regen, veertig dagen duurt dan die zegen.
Regent het op Sint Margriet dan krijgen we zes weken boerenverdriet.
Bouwt op 26 juli Sint Anna de mier haar hopen dan zal de winter niet zacht verlopen.
Wie graag knollen wil eten, mag Sint Laurentium niet vergeten.
Regent het op Maria hemelvaart, weinig wijn en slecht van aard.
28 augustus op de dag van Augustijn, zal het onweer over zijn.
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Is Sint Egidius 1 september heet dan volgt een mooie herfst met zweet.
8 september mooi weer op Maria geboort, duurt nog vier of acht weken voort.
27 september Cosmas en Damiaan steken de kaarsjes aan. (het wordt donker in
huis)
Komt zonder onweer Sint Michiels regen, is dat voor zachte winters een goede
zegen.
Trek voor Sint Michiel de vogel niet, dan is er nog geen winter in verschiet.
Sint Michiel verbiedt strooien hoed en linnen kiel.
Sint Gallen kan sneeuw laten vallen.
Als Sint Lucas 18 oktober zijn mantel draagt, vriest het dat het kraakt.
Regen met Sint Denijs voorspelt een winter en weinig ijs.
Als het 1 november met Allerzielen sneeuwt leg dan maar vast uw pels gereed.
Het nazomertje van Allerheiligen, kan voor de winter niet beveiligen.
Na het feest van Sint Maarten, krijgt de winter schone kaarten.
De dag 22 november aan St. Cecilla gewijd is de maatstaf voor de wintertijd.
Als het met Sint Andries vriest van wat heb ik jou,
dan zitten we met de Lichtmis nog in de kou.
Vangt met 1 december Sint Eligius de winter aan dan stut hem voort drie maal
de maan.
Brengt Sint Nicolaas 6 december ijs dan brengt Kerstmis regen.
St. Thomas 21 december de kortste dag en de langste nacht.
B.B.

Zomaar gezegdes
Afstand scheidt slechts de lichamen niet de geest.
De mooiste dromen worden met open ogen gedroomd.
Men maakt geen vijanden door wat men denkt, doch doordat men zegt wat
men denkt.
Er is geen kap zo heilig of de duivel krijgt er zijn hoofd wel in.
Nergens heb ik meer rust gevonden dan in bossen en boeken.
Wie het heden beoordeelt moet over voldoende verleden beschikken.
Wie het ernstigst tracht eerlijk te zijn, wordt het meest gewantrouwd.
Men leert uit ondervindingen maar die krijgt men pas als men er niets meer aan heeft.
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Wie de eindjes aan elkaar wil knopen moet voortdurend in touw zijn.
Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd zijn.
De meeste ellende komt voort uit de druk die mensen op elkaar uitoefenen.
Laat ik maar verslijten als ik maar tot nut ben.
Honger en trots gaan nimmer samen.
De staat is je beste vijand.
Doe geen afstand van illusies want wanneer jij die kwijt bent besta je misschien
nog wel maar je bent opgehouden met leven.
Een vergiftig gemoed zuigt gif uit de zoetste bloem.
Het beste leven is: als men huilend geboren wordt terwijl allen om ons heen
lachen en lachend te sterven terwijl alleen om ons heen huilen.
Als haat en nijd brandhout waren zou het hout goedkoop worden.
Geen groter gemak dan een eigen dak.
Het meeste geschil of gekrakeel is om weinig of te veel.

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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Voorjaar
Het voorjaar dat is het moment
daar kijkt men graag naar uit.
Alles wordt ineens actief,
de merel die weer fluit.
Struiken, bomen worden groen,
het sneeuwklokje in bloei.
Vogels bouwen weer hun nest,
de natuur is in volle groei.
De mezenkastjes weer bezet,
het vliegt maar af en aan.
Wat zijn die vogeltjes toch druk,
bewonderend blijf je staan.
Ook ’t heggemusje is actief
met z’n helder stemgeluid.
Men hoort ‘m dan ook regelmatig
boven alles uit.
De natuur is mooi we weten het
en zijn daar zuinig mee.
Als iedereen die mening deelt
zijn de vogels heel tevree.
Dan beleef je ieder voorjaar weer
het gezang in struik en bomen.
En een bloemenpracht in volle tooi,
laat de lente dan nu maar komen.
Frans Nieuwenhuis
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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.

