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Van de bestuurstafel
Hallo buurtgenoten,
Wat heb ik, en vele anderen met mij geloof ik, genoten van het Loarse feestweekend!
De weg er naar toe verliep al goed. Er ligt een draaiboek, vele mensen hebben veel
dingen in hun hoofd zitten en een aantal vaste mensen organiseren vaste onderdelen van het weekend.
Toch begonnen we de 1e vergadering met de vraag of het weer een kopie moet
zijn van andere jaren. Voldoet het aan de wens van alle generaties van de buurt,
hoe krijgen we meer mensen betrokken, hoe gaan we om met de kosten t.o.v. de
opbrengsten, en nog vele andere vragen.
Een klaar kleine wijzigingen in het programma was het gevolg. Maar belangrijk was
het ook om de buurt goed te informeren en enthousiast te maken.
De website is weer in orde gemaakt en de nodige info is hier weer op te vinden.
Er volgt nog een bijeenkomst met een aantal mensen die zich bezig houden met
de site om het nog verder uit te werken. Dus mocht u nog vragen of opmerkingen
hebben dan horen wij dit graag. In ieder geval kunt u de foto’s die u heeft gemaakt
opsturen naar de webredactie.
We hebben facebook opgestart. Met name jongeren hebben zich massaal aangemeld om het nieuws van het Loar te volgen. Erg leuk!
De Nieuwsbrief is in een wat modernere jasje gegoten en de week voor het Loarse weekend is er nog een kleurrijke flyer rond gegaan. Nu kon toch niemand meer
missen wat er stond te gebeuren in het weekend!
En dat hebben we gezien. De activiteiten in het weekend zijn goed bezocht en er
was vooral veel gezelligheid. Ongetwijfeld kunnen er nog veel meer mensen bij,
maar ik denk dat wij zeer tevreden mogen zijn.
De spooktocht had meer deelnemers dan vorig jaar en was weer fantastisch uitgezet, de kinderen hebben gezocht in het weiland nadat een “vliegtuigje”iets uit de
lucht liet vallen voor hen, het Schlager Festival was gezellig en goed bezocht door
veel kleurrijke mensen, de feestavond met het Rad van Fortuin en de playbackshow
was gezellig, het klootschieten verliep goed met zonneschijn en de vogel werd (
gedeeltelijk) uit de lucht geschoten.
Het was ook erg leuk om te zien dat het thema, Bier und Weinfest, goed aansloeg.
Veel mensen zagen er fantastisch uit !
Ik wil dan ook iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit leuke
weekend. Of je nu geholpen hebt met de organisatie, aanwezig bent geweest bij
een onderdeel van de activiteiten of het gehele weekend je hebt ingezet, op wat
voor manier dan ook, heel erg bedankt!
Natuurlijk gaan we het weekend nog evalueren. Dus mocht u nog tips hebben dan
horen wij dit graag.
We zijn nu op weg naar het najaar, al laat het weer nog even wat anders zien. Geniet er allemaal nog van en tot de volgende keer.
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?
Daar kan ik kort over zijn. Het was vakantietijd en dan liggen de meeste activiteiten op een heel laag pitje.
Klootschieten, jeu de boules en biljarten/darten zijn wel doorgegaan in de zomer.
Voor zo ver het weer het natuurlijk wel toeliet en je niet op vakantie was.
Want wat hebben we een vreemde zomer gehad.
Tijden dat het veel te nat was en andere keren was het snikheet.
Zo goed mogelijk hebben we ons er bij aangepast.
p de dinsdagavonden werd er om 19.00 uur door een tiental dames gefietst
vanaf de Loarkit. Maar ook hier een aantal keren dat het regende.
Op 30 augustus werd dit afgesloten met een etentje bij de Groot op de Vecht.
En tot slot ons zeer geslaagde feestweekend op 2-3 en 4 september in de tent
in de wei t.o. de Loarkit.
Verslagen hiervan zult u in dit boekje kunnen teruglezen.
En dan gaan we in oktober weer beginnen met frisse moed en vol goede plannen.
De volgende keer dat ik weer tot u mag schrijven zitten we alweer aan het einde van 2016. Niet te geloven dat dan het jaar alweer voorbij is.
En hoe het jaar er dan heeft uitgezien zal voor iedereen weer anders zijn.
Bij meerdere gezinnen op ’t Loar heeft het dit jaar niet meegezeten.
Er zijn hier en daar nogal wat ziektes te overwinnen en wie hiermee te maken
heeft heel veel sterkte en hopen dat de buurtgenoten zich om elkaar bekommeren en meeleven.
Tot over 3 maand dan weer en groetjes van Rikie.
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Het feestweekend
Het feestweekend ter gelegenheid van ons 36 jarig bestaan was dit jaar van vrijdag 2 september tot zondag 4 september en het thema was Tiroler Bier- und
Weinfest.
Het startschot vond plaats op vrijdagavond want er een griezeltocht voor iedereen van 12 – 80 jaar. Stalen zenuwen waren vereist want op de meest onverwachte plekken was het griezelen geblazen in het aardedonkere bos. Heel knap
gedaan door de organisatie want er waren o.a. een ‘wild varken’, ‘kettingzaag
griezel’ en twee ‘echte’heksen die hun geheime brouwsels in de donkere bos
aan het brouwen waren en nog meer “sneaky” spoken en beesten die plotseling te voorschijn kamen en menigeen de stuipen op het lijf joegen!
Om een beetje bij te komen van de schrik was er daarna nog een Après-ski party in de feesttent.
De volgende dag zaterdag begon om
10:00 uur ’s morgens ging de jeugd tot
12 jaar creatief aan slag onder leiding
van Astrid en Yvonne. Dit leverde weer
fraaie werkjes op.
Rond 13:00 uur zorgde Eshwin Hamer
door met zijn paramotor boven de
feesttent te vliegen voor een leuke verrassing voor de kinderen, het regende
snoep!
Schlagerparade
Dit jaar was er om 17:00 een Schlager parade en de organisatie mocht zich verheugen op een leuke opkomst. Velen
hadden zich een mooie ‘tiroler’ outfit aangemeten en dit alles te samen
met de mooie ‘tiroler’ aankleding van
de tent zag het er allemaal super gezellig uit.Als klap op de vuurpijl vond
er nog een verrassingsoptreden
plaats van de ‘Alpenzusjes’ met vrolijke jodelmuziek waardoor de stemming er goed in zat onder het genot
van een drankje en een tiroler snack.
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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

Om 19:00 uur begon de playbackshow voor de jeugd en daarna kwamen de
volwassenen.
Tussen alle lekkere hapjes en een drankje door vond de verloting plaats die op
ludieke wijze door Astrid en Thijs werd uitgevoerd. Hierna ging de playbackshow weer van start.
Bij de jeugd ging de eerste prijs naar Floris Timmer die zijn eigen gemaakte
liedje zelf zong. Heel knap gedaan!
De eerste prijs bij de volwassenen ging naar Mieke en Bennie Bourgonje die
te samen met hun twee kleinkinderen Tim en Nienke de show stalen met het
nummer ‘Oh grote Beer’.
In totaal hadden we zeven optredens.
De jury die bestond uit Guus Breden, Bert van BB Roadshow en Ralf Loeven
en zij verdeelde de prijzen werden als volgt:
Jeugd
1. Floris Timmer met eigen geschreven lied
2. Lynn van Mossel met Frozen - Laat het los
3. Jeugd van het Loar met het dwergenlied
Volwassenen
1 Bennie, Mieke, Tim en Nienke - Coctail trio met grote beer
2 Dia, Kim en Heidi - Malllorca Allstars met Marmor , Stein und Eisen bricht
3 Pilatus dames met de Tyrolean dance
4 Activiteiten commissie met de Kufstein tiroler Halz hacker
KLOOTSCHIETTOERNOOI 4-9-2016
Traditiegetrouw is er tijdens het feestweekend op zondagmiddag een klootschiettoernooi. Absoluut “recreatief” want er wordt gestreden om een slagroomtaart en de wisselbeker.
14 Teams hadden zich ingeschreven met in totaal 64 personen.
De minste worpen had een groep van de klootschietclub Oosterhuizen.
Zij hadden slechts 59 worpen en 50 mtr.
Maar omdat zij met 4 mannen waren ging de 1e prijs aan hun neus voorbij.
Als troostprijs was er voor hun nog een Groningse metworst. Ook lekker!
Hieronder de uitslagen. Diegene die in de prijzen vielen waren met het juiste
aantal personen zowel dames als heren.
Bij andere groepen was dit niet altijd het geval maar omdat ze niet bij de beste
3 eindigden werd hier niet zo opgelet.
1. Cees & Co (Hendri Bekamp)
2. Dreuge Strot (Nick Dieker)
3. Klootschieters Loar

64 worpen
65
67

+ 0 mtr.
+ 0 mtr.
+ 20 mtr.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hertenkampsweg (Miranda)
Oosterhuizen (Henk)
Jansen v.d. Sligte (Fred)
Hertenkampsweg (Chris)
Laarseweg (Rob)
Alpenzusjes (Guus)
Jansen v.d.Sligte (Alphons)
Cocktail Trio (Bennie)
Jeu de boules (Loar)
Rietenweg (Hugo)

68
68
71
74
75
76
78
78
80
81

+ 35 mtr.
+ 2 mtr.
+ 0 mtr.
+ 27 mtr.
+ 47 mtr.
+ 50 mtr.
+ 22 mtr.
+ 20 mtr.
+ 40 mtr.
+12 mtr.

De wisselbeker en taart waren voor de winnaars Hendri, Paula, Jeroen en Wietske.
Krentebrood voor Arno, Nick, Nathalie en
Mirelle.
Kaas voor Arie, Rikie, Annie v.d. E en Gradus.
Alle prijzen zijn door de bezoekers in de tent
smakelijk met elkaar verorberd.
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 na 114 schoten door Toon Broekers vervolgens schoot Rob Duijn na 136
schoten de rechtervleugel eraf en daarna
schoot Johan Blokvoort met het 198ste schot de kop eraf en werd hiermee de
nieuwe schutterskoning van ’t Loar 2015.
Proficiat!
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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

Wat een feest!
Op maandag 2 Mei
vertrok er vanaf het
Loar 1 camper, 1 caravan en 2 volle auto`s
met in totaal 13 mensen en kinderen naar
het mooie Malmedy
waar we dan toch
eindelijk op bezoek
zouden gaan bij onze
oude buurjongen Jos
Klomp met zijn vrouw
Karin.
Ergens in de winter
was het idee geboren en er kwamen steeds meer mensen bij. Dus maar snel Jos
en Karin gemaild met de vraag of ze nog wat vrij hadden. Na wat heen en weer
mailen hadden we het als snel voor elkaar 2 stacaravans een camper en een caravanplek alles gezellig bij elkaar.
Het aftellen kon beginnen…was nog even spannend want er lag in de laatste
week van April nog sneeuw , maar de zon brak door en we vertrokken vanuit
Vaassen met een heerlijk zonnetje deze is bij ons gebleven totdat we weer naar
huis gingen.
Onderweg er naar toe al veel mooie dingen gezien maar hoe dichter we bij
Malmedy kwamen hoe mooier het werd. Spannend hoe zou het eruit zien hoe
was het met Jos? Zouden we hem nog herkennen…
Nou we kwamen aan en het was een groot feest van herkenning. We zijn met
open armen ontvangen en volgens mij viel er stiekem al een traantje (wat niet
geheel onbekend is bij de familie Klomp). Wat een feest! S ‘avonds werd er een
flesje wijn met een kratje bier door de tent geschoven en een andere keer een
lekker frituur hapje wat een gastvrijheid. Ook reed Jos speciaal een rondje om
de dames die de wandeling niet konden volbrengen weer naar de camping te
brengen.
Bij het afscheid werd een traantje weggepinkt, met de belofte we komen zeker
weer terug! zijn wij weer vertrokken naar het Loar.
Jos en Karin bedankt voor de geweldige week!
Buurtjes van de Kluinweideweg.
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Dieren op ‘t Loar
Een tijdje geleden was ik bij de familie Bruggink bezoek die verschillende soorten parkieten houden.
Parkieten zijn kleine papegaaiachtigen met een lange
staart ten opzichte van de lichaamslengte, de grasparkiet is misschien de bekendste. Van oorsprong is de
grasparkiet een inheemse vogel uit Australië. Als een
vogel parkiet heet, wil dat niet zeggen dat hij nauw
verwant is met andere vogels die parkiet genoemd
worden. Wel behoren alle vogels die parkiet genoemd worden tot de orde van de papegaaiachtigen
(Psittaciformes).
De meeste parkieten zijn sociale, bezige vogels die
graag klimmen, knagen en een druk sociaal verkeer
hebben met soortgenoten. Soms kunnen ze de menselijke stem leren nabootsen. Wanneer er op een goede manier met ze wordt omgegaan, kunnen ze erg tam worden.
Veel parkieten worden gehouden in grote buitenvolières, in kamervolières en in een
kooi. Een kooi moet groot genoeg zijn en de zitstokken moeten zo geplaatst zijn dat de
staart niet beschadigt raakt door de zijkanten van de kooi. Houd er rekening mee dat
het uitstekende knagers zijn, die snel een weg naar buiten weten te vinden wanneer
het gaas of draadwerk niet dik en stevig genoeg is. Om dezelfde reden heeft het weinig
zin de volière te beplanten. Het is erg belangrijk dat deze vogels de ruimte hebben.
Voor de kweek van b.v. muisparkieten zie de foto hieronder van een vrouwtje en mannetje is het verstandig om een Platform te maken in je buitenvolière. Het Platform
moet ongeveer een afmeting hebben van 75 bij 100cm. Hierop kunnen de vogels dan
hun nest maken. Het nest wordt door de vogels netjes met houtjes in elkaar gevlochten. In de meeste gevallen wordt hier eerder gebruik van gemaakt als een broedblok.
Mocht de broedblok wel geaccepteerd worden dan zal deze rondom ingevlochten
worden en de blok als kraamkamer gebruikt worden. Het is wel aan te raden dat er
meer als voldoende takjes aanwezig moeten zijn want de vogels maken er veel gebruik van. Het legsel van de Muisparkiet bestaat uit zo’n 5-6 eitjes die 22 tot 23 dagen
door beide ouders bebroed worden. De jonge blijven bijna 5 tot 6 weken in hun nest
daarna beginnen ze uit te vliegen. Let op de jonge moet op een leeftijd van 10-12 dagen geringd worden. De jonge worden dan nog 3 weken door beide ouders gevoerd/
bijgevoerd en zijn dan zelfstandig. Het komt regelmatig voor dat de oudervogels dan
weer over gaan tot een tweede broedsel.
Het altijd beter voor je parkiet in dit geval van onderstaande foto, de muisparkiet om
een maatje te hebben. De meeste mensen zijn immers niet de hele dag thuis en hebben niet de hele dag aandacht voor hun vogeltje. Het is een heel leuk gezicht om twee
parkieten samen te hebben en te zien hoe ze met elkaar om gaan. Het grappige is ook
dat ze elkaar imiteren. Ze rekken zich op hetzelfde moment uit, wassen hun verenpak
op dezelfde tijd en eten saampjes. Het muisparkiet echtpaartje.
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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

Wij feliciteren
Anna Marissink-Bourgonje en Marie van Bussel-Breden
met hun 85ste verjaardag en Loes van der Wal die 80 jaar
is geworden.
Willy Oortwijn-Bourgonje, Bennie Breden, Wim Breden en Lammert van
Zuuk die allemaal de leefdtijd van 75 jaar hebben behaald en Thijs Dirksen
met zijn 65ste verjaardag.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Een ziekenbezoek is gebracht aan Maarten Nijhoff,
Hennie Derksen en Marijke Zonderman.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van harte spoedig
herstel toe.

Nieuwe leden buurtvereniging
Heugelijk nieuws de buurtverenging ’t Loar is wederom groter gegroeid met
een viertal nieuwe leden nl:
Het echtpaar Hamer aan de Heggerweg 25 te Vaassen en
Chris van Welen en Ellen Walenaar, Cannenburgerweg 5 te Vaassen
Hartelijk welkom allemaal en wij hopen dat jullie veel plezier aan de buurtvereniging mogen beleven!
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Gezegdes

(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)

Komp eens ’n baksien koffie drinken
Ie kunt lilluk op de koffie kommen.
Ja, ja komt er mar eens umme.
Mostert noa de moaltiet.
He bakt ter niks van want he lut water nog anbranden.
He kan lége briefies inléveren.
’t Bint starke benen die disse wéélde kunt verdraagen.
Van warken woddie niet rieke wel krieg ie ’n kromme rugge.
Ai de naam heb van vrog opstoan kuj gerus ’n keer lange blieven liggen.
Dat huus kan bes een soppien verdraag’n.
He hef de bokse niet kapot.
He zit der warmpies bie.
Wie niet stéélt of arft mut warken tut datte starft.
Tis een wolf in schoapsklere.
Ie loat oe toch niet umme de tuin leien.
Alle gekkegeit op ’n stoksien.
Ie lult goed mar ie vret béter.
’t Wordt nooit zo duuster of ’t wurt ok wel weer licht.
Ie motten ’t niet zo duuster inzien.
’n Ongeluk zit in een klein huuksien.
Op de schuppe nemen.
’t Is door ’n uutdragersbitje.
Stinken as ’n ulk (bunzink)
De piepe uutgoan.
Ai van dent rieke wod dan woddie nooit meer arm.
Gelieke monniken, gelieke kappen
Ongelieke is un bult
Rieke trouwt met rieke
He kan lézen noch schrieven.
Dent hef nog wel wat in un olde sokke.
Ja ie motten ’t huus bie de schure loaten.
Kump ut vandage niet dan margen wel.
Die keerl is een boekenwurm.
Hoge beume vangen veul wient.
Doar kan de schoorsteen niet van reuken.
Nee al krabbie de keien ok uut de grond.
Die krup altied deur de mazen van de wet.
De wiend in de zeilen hebben.
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Een voorbeeldig mens
De oud premier Piet de Jong is 27 juli overleden. Hij heeft de zeer hoge leefdtijd
bereikt van 101 jaar. De Jong was premier van Nederland van 1967-1971 namens
de KVP. Daarvoor was hij onder andere staatssecretaris en minister van Defensie.
Na zijn premierschap werd de Jong fractievoorzitter voor de KVP in de eerste kamer. Hij bleef dit tot 1974. Piet de Jong werd op 3 april 1915 in Apeldoorn geboren
en volgde na zijn HBS de officiersopleiding van de koninklijke Marine. Hij werkte
zich binnen die organisatie op tot kapitein ter Zee. Ook was hij een aantal jaren adjudant van Hare Majesteit Koningin Juliana. Zijn marine achtergrond bleef hij zijn
hele leven koesteren. De Jong sprak tot de verbeelding en hij bleef tot op hoge
leefdtijd actief ook is de Jong voor zijn militaire en politieke werk diverse malen onderscheiden o.a. was hij ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau en droeg
hij het herrinneringskruis met vier gespen het Bronzenkruis. Piet de Jong werd bestempeld als misschien wel de beste naoorlogse premier van Nederland. Piet de
Jong was een markant en wereldwijze man die tijdens zijn militaire en politieke
loopbaan van grote betekenis is geweest voor Nederland. Hij was premier in een
woelige tijd met ondermeer de Maagdenhuisbezetting en de Provo beweging. De
Jong was autenthiek en koersvast en altijd gericht op het algemeen belang. Piet de
Jong was een warme en innemende persoonlijkheid tot op het laatst bleef hij zeer
betrokken bij de politiek. Hij sprak met humor en relativeringsvermogen over zijn
eigen rol in de politiek maar hij was een koersvaste premier in een roerige tijd. Hij
was min of meer bij toeval in de politiek verzeild geraakt maar bleef tot het laatst
toe zeer belangstellend en betrokken dienst doen aan de goede zaak daar ging het
hem om, zijn instelling was dat een politicus geen andere taak heeft dan bij te dragen aan vrede en recht in de samenleving en daarom is Piet de Jong klein van stuk
maar een groot man van doen en voor ons een voorbeeldig mens.
B.B.

Moppentrommel
Bob een extreem rijke 70 jarige weduwnaar verschijnt bij de country
club met een adembenemend 25 jarig mooie blonde vrouw die iedereen versteld
doet staan met haar sex appeal en charme.
Zijn vrienden van de club zijn helemaal verbijsterd.
Zo gauw ze hem spreken krijgen vragen ze hem: Bob hoe kom je aan zo’n trofee
vriendin? “Vriendin?” zegt Bob verontwaardigd, “ze is mijn vrouw.”
Zijn vrienden zijn wederom met stomheid geslagen en vragen: “hoe heb je haar
overgehaald om met jou te trouwen?”
“Ik heb gelogen over mijn leefdtijd” antwoordt Bob.
“Wat heb je haar dan verteld dat je 50 jaar was” vroegen zijn vrienden.
Bob glimlachte en zei: nee ik heb haar gezegd dat ik 90 jaar was…
11

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

De Vierdaagse
Ook dit jaar zijn de pilatus
dames weer in de vroege
morgen van vrijdag 22 juli
afgereisd naar Nijmegen
om daar Mieke en Marijke in
te halen voor de 3 de keer.
We zijn ook dit jaar weer
gastvrij ontvangen door
onze pilatus juf Gerrie met
haar man Rein die ook dit
jaar weer een mooi plekje
hadden langs de route met
hun camper. Hier aangekomen ging Rein gelijk op de fiets en voorzag ons van heerlijke verse broodjes zodat we de dag met een lekker ontbijtje konden beginnen.
Gelukkig gold hier ook na regen komt zonneschijn want wat was het slecht
weer onderweg. En nadat de zon was doorgebroken bleef het mooi.
En eindelijk na lang wachten veel zwaaien en joelen naar al die mannen, vrouwen en kinderen kwamen daar Mieke en Marijke aangewandeld. Na even verdiend te hebben gezeten wat lekkers te hebben gedronken en gegeten gingen
de dames weer goedgemutst op pad de laatste 10 kilometer tegemoet.
Wat een KLASSE! respect dames!
Jammer genoeg hebben de dames duidelijk gemaakt dat ze volgend jaar niet
meer meedoen.
Dus ken je of ben je iemand die meeloopt en nog support kan gebruiken laat
het ons weten en we maken een mooi spandoek en
staan dan voor jou of jullie
te juichen.
We zijn elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00
uur sportief aanwezig in
de Loarkit dus kom gerust
langs ook als je eens mee
wilt doen je bent van harte
welkom!
De Pilatus dames
12
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In het vorige loarse boekje stond de eerste barjuffrouw van ’t buurthuis ’t Loar
en haar naam is Marie van Bussel.
Op onderstaande foto zijn de olde lui 35- of 40 jaar getrouwd en voor die gelegenheid werd een tafel met een wit kleed buiten gezet met daarop een sierfles
met een paar glazen met de suikerpot erbij, voor een ciroentje met suiker. Ook
hier is lachen op de foto ongewenst.
Veel loarse mensen danken hun oorsprong (wortels) in hen, wie herkent ze?
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B. FIETS b.v.
Diervoeder
Kunstmest
Fourage
Aardappelhandel
Oude Zwolseweg 163
7345 DH Wenum Wiesel
Tel.
Fax
Mail
Web

055 - 312 13 90
055 - 312 25 28
info@bfiets.nl
www.bfiets.nl

Kijk ook eens op onze website
voor droog haardhout.

Maarten v. Rossumplein 2
Postbus 12
8170 AA Vaassen
Tel. (0578) 571501
Fax (0578) 577912
‘s Maandags gesloten

Zelfslachtende Slager

Houtweg 8 - Oene
Tel. 0578-641205
Hoofdweg 55 - Emst
Tel. 0578-662000

UW SLAGER UW VAKMAN

wonen

Uw badkamer is pas áf met Thebalux, fraaie en
praktische badkamermeubelen waarvan u jaren kunt genieten.

BAD K AMERMEUBELEN

Model Sense

Voor het complete Thebalux programma zie: www.thebalux.nl

AANBIEDING

E
lektro
Elektro
Elektrotechnisch
installatiebedrijf
Elektrotechnisch installatiebedrijf
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Niemand is ellens (hetzelfde)
Alle mensen zijn gelijk waar of niet, alle landen zijn gelijk waar of niet? Waar
komt dat idee over gelijkheid vandaan dat het te pas en te onpas op alles wordt
toegepast. Alle Nederlanders zijn gelijk is dat dan waar of niet? Zou die gedachte zijn blijven hangen uit de Franse revolutie met hun kreet vrijheid, gelijkheid
en broederschap.
Het lijkt een elfde gebod te zijn geworden, een Heilige tekst daarbij begint de
historische oorsprong van die woorden te vervagen en gaanderweg plaats te
maken met een nieuwe invulling. Wat is gelijk, niets is gelijk, geen mens is gelijk, geen oog, geen tand, geen vingerafdruk is gelijk, geen stem is hetzelfde
wat bedoelen wij dan met gelijk als we zeggen alle mensen zijn gelijk?
Zelf heb ik met een tweeling in de bouw gewerkt. Wij noemden hen de “elenzen” en later nog met twee mensen die ogenschijnlijk gelijk waren maar als je
ze beter leerde kennen waren er veel verschillen. Gelijk is dan ongelijk. Die wijsheid heeft iedere ervaren timmerman, in een oud huis is geen deur hetzelfde
wanneer je ze wilt omzetten passen ze niet op een andere plaats.
Het gelijkheidsidee op zich kan naar iets moois en rechtvaardigs verwijzen zoals het nondiscriminatiebeginsel dat stelt dat bepaalde verschillen tussen mensen in bepaalde situaties niet mogen leiden tot het maken van onderscheid. Je
kunt niet zomaar onderscheid maken tussen man of vrouw of op grond van ras
of leefdtijd. Terecht zijn wij daar waakzaam op en wordt dit in de wetgeving
vastgelegd. Echter gelijkheid wordt in de loop der tijd ook een soort mythe die
inmiddels gekaapt wordt door allerlei stromingen en wordt zo ingezet voor
hun belangen, je wordt geboren als man of als vrouw en je wordt mijns inziens
niet zomaar veranderd van lichaam. Er is veel wat een mens vormt bijvoorbeeld
kom je uit een grote familie of een kleine familie, kom je uit een stad of kom je
van het platteland, hang je een geloof aan of ben je atheïst. Vroeger was het
belangrijk als je binnen zoals de twentenaren zeggen een sibbe geboren werd
waar je een bepaalde bescherming genoot zo ook ’n buurtschap zoals de onze
dat heeft en soms merk je dat nog als je gevraagd wordt waar kom je dan vandaan. Als je dan zegt van ’t Loar, die hadden hun eigen taaltje en daar lusten
ze wel wat, voor mij is dat het bewijs dat geen mens hetzelfde is laten wij toch
blij zijn met wat wij zijn. Ik wil dat ook graag zo houden en trots zijn op mijn
afkomst.
B.B.
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De opa van mijn opa
De opa van mijn opa was een heel strenge man.
Hij sloeg zijn zoontje Willem en hij sloeg zijn zoontje Jan.
Dan was er nog Katrientje die hij mepte met een stok.
En als Marietje stout was moest zij in het kolenhok.
Dat was toen heel normaal en niemand was verwonderd.
’t Gebeurde allemaal in negentienhonderd.
De opa van mijn opa ging ’s avonds naar de kroeg.
Daar dronk hij zeven borrels dat vond hij net genoeg
en als zijn vrouw dan klagen wou dan strafte hij haar ook.
Hij sloeg haar met een eindje touw nog net niet met de pook.
Maar niemand die wat zei en niemand was verwonderd.
Het hoorde er zo bij in negentienhonderd.
En als een kindje iets wilde dan zei hij altijd nee.
Maar ’s zondags ging hij naar de kerk en heel de troep moest mee
ze zeiden onderdanig pappa wat bent u goed,
u hebt altijd gelijk pappa. U weet hoe alles moet,
dat hoorde bij die tijd al was het ook bedonderd.
Dat was gehoorzaamheid in negentienhonderd.

B.B.

Tractoren en werktuigen
Tuin- en parkmachines
Stalinrichtingen
Staalconstructies
WITTEVEEN | Laarstraat 10, Emst | T 0578 66 15 09 | www.witteveen-emst.nl
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• Autoschadeherstel
• Oldtimerrestauratie
• Ruitreparatie
• Schade taxatie
• APK laswerk
• Diverse mogelijkheden
spuitwerk:
- Meubels
- Keukens
- Industrie

Nijmolensebeekweg 10 - 8171 PH Vaassen - Tel.: 0578 571494 / 06 55862123
www.harlemanautoschade.nl

Compassie
Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle relgieuze ethische en
spirituele tradities en steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeidbaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen en om recht
te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder zonder
enige uitzondering te behandelen met volstrekte waardigheid billijkheid en
respekt. Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als
in het privé leven er voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken door geweldadig te handelen door de kwaliteit van leven van een ander
te verslechteren door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen zelfs
over onze vijanden doen wij de menselijkheid die wij met elkaar delen geweld
aan. Wij erkennen dat wij er niet in geslaagd zijn een leven te leiden vervuld
van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het
totale menselijke leed groter hebben gemaakt. Daarom roepen wij iedere man
en vrouw op om compassie opnieuw te maken tot kern van moreel handelen
van de religie en terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie
van geschrift die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit
heeft. Door garant te staan voor de volstrekking van correcte en respectvolle
informatie over andere godsdiensten en culturen aan jongeren. Door positieve
waardering van culturen en religieuze verscheidenheid te stimuleren en bij te
dragen aan medeleven gebasseerd op kennis voor het leed van alle mensen
ook van hen die wij als vijanden zien. Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijk lichtende en dynamische kracht indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid
om uit te stijgen boven egoïsme kan zij politieke en dogmatieke en religieuze
grenzen slechten. Als produkt van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar
spreekt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een
volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor
het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereld gemeenschap die in vrede leeft met elkaar hierin worden wij daar gesteund door de
Heilige Paus Fransciscus.
B.B.
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Mieke Bedankt!
Mijn naam is Henk Bouwmeester,
Geboren op ‘t Loar aan de Laarseweg.
Ik woon samen met mijn vrouw Willy alweer 26 jaar met veel plezier aan de
Eekterweg,
We hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen die regelmatig bij ons zijn, en waar ik
ook veel mee fiets en wandel.
Ook ben ik graag in de tuin bezig en mijn andere hobby´s zijn:
biljarten en mennen, alleen staat dat nu even op een heel laag pitje maar ik
hoop het in de toekomst weer snel op te mogen pakken.
Ik wil de pen doorgeven aan mijn neef Jos Harleman.

Quote
Als je de beperkingen kent,
kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan.

n
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d
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De jeu

-Jules Deelder-

Hoi ik ben Gaby Jaspers.
En ik ben 12 jaar.
In september ben ik naar het voortgezet onderwijs naar de KSG in Apeldoorn
gegaan.
Ik rij 3/4 keer in de week pony en heb nu sinds een half jaar een verzorgpony
Amber.
Ook tennis ik graag.
Groetjes Gaby
En ik geef de penning door aan Arwen Witteveen
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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

Chocolademousse
met in likeur 43 geflambeerde appelpartjes
Ingrediënten voor 4 personen:
• 2 eidooiers
• 30 gram suiker
• 1 theelepel bloem
• 100 gram pure chocola
• 120 milliter melk
• 200 milliter slagroom
Werkwijze:
Verwarm de melk in een steelpan op een laag vuur.
Klop in tussentijd in een kom de eierdooiers, de suiker en de bloem luchtig.
Het mengsel is goed als het lichtgeel van kleur wordt.
Giet de hete melk bij de eidooiers en klop het mengsel met een garde.
Giethet mengsel terug in de pan en laat het op een zacht vuurtje indikken tot
vla-dikte.
Het is belangrijk dat je continue blijft roeren anders gaat het ei stollen.
Hak de chocolade in stukken.
Als het mengsel dikker is geworden roer je de chocola er doorheen.
Het wordt nu een stevige massa.
Laat het mengsel vervolgens afkoelen.
Klop de slagroom half stijf en spatel dit beetje bij beetje door de chocolademassa.
Laat de mousse opstijven in de koelkast.
Bak de appelpartjes in boter lichtbruin, afblussen met een scheutje likeur 43.
Let op licht flamberen!
Serveren met kaneel of vanilleijs.
Jammie!

Oproep foto’s website
Iedereen die leuke foto’s heeft gemaakt van een activiteit van buurtvereniging
’t Loar en deze op onze website wil plaatsen, kan deze foto’s door mailen naar
webredactie@hetloar.nl
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Bedankjes
Joop en Mieke, alsnog bedankt voor de gezellige middag die jullie bij ons doorbrachten met een attentie van ‘t Loar.
Dat lag niet alleen aan het mooie weer.....
Wil bij deze ook gebruik maken om alle andere buurtgenoten te bedanken voor
hun belangstelling in welke vorm dan ook.
Nelis van Lienden
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de cadeaubon die ik van buurvrouw Dia
heb gekregen nadat ik een paar dagen in het ziekenhuis heb gelegen met een
longontsteking.
Ik ga er iets leuks van kopen.
Groetjes, Maarten Nijhoff
Hierbij bedank ik de buurtvereniging voor de cadeaubon die ik heb ontvangen op
mijn 65 ste verjaardag en een bezoekje mocht ontvangen van Jeroen en Wietske.
Frits Diks
Hierbij wil ik de buurtvereniging bedanken voor de vlees bon die ik mocht ontvangen en Riet en Mans voor de gezellige middag en iedereen die belangstelling heeft getoond tijdens mijn ziekte.
Dik Overeem
Op 23 augustus was ik jarig en werd 65 jaar ( je zou het niet zeggen hé) Yvonne
van de overkant kwam mij feliciteren en bracht namens de buurtvereniging
ook een cadeaubon mee, daarvoor mijn dank.
Thijs Dirksen
Voor mijn tachtigste verjaardag, werd ik verrast door de dames Riet en Yvonne
met een bloemenbon van de buurtvereniging. Hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,
Loes van der Wal
Leuk vond ik het bezoek van Truus Harleman en Henny Overeem. Ze kwamen
na mijn liesbreuk operatie namens de buurtvereniging met een bloemenbon.
Mijn hartelijke dank hiervoor,
Groetjes Henny Dirksen.
26 Juli vierde ik mijn 75ste verjaardag, langs deze weg wil ik de buurtvereniging
bedanken voor de kadobon die ik van Toon en Leentje en Annie heb mogen
ontvangen.
Willy Oortwijn
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Gedichie
Waar je ook bent
ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
maar ik heb je bij me
diep in mij
daarom ben je zo dichtbij

-Toon Hermans-

Moppentrommel
Op een avond kwam een 87 jarige vrouw terug van haar wekelijkse bingo
avondje en trof haar 92 jarige man aan in bed met een andere vrouw…
Ze werd zo boos en gewelddadig dat ze hem van het balkon van de 20e verdieping van hun appartement afduwde …
Toen ze voor moest komen bij de rechtbank werd haar gevraagd of ze iets te
zeggen had voor haar verdediging.
“Uwe edelachtbare” begon de vrouw rustig,
“Ik dacht als je op 92 jarige leeftijd nog kan n…..,
dan kan je vast ook wel vliegen…..”

Wilt u ook wel eens wat anders
met uw haar?

Mireille Boveree
Kom gerust in de kapsalon voor advies.
Laarseweg 37, 8171 PP Vaassen.
Op zoek
een kapster bij u aan
huis?
Voor
meer naar
info: www.morethanhair.nu
of bel
naar 06-22285590.

Een leuke coupe voor dames, heren en kinderen.
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Jan Willem
Jan Willem zag ut niet meer kloar
kreeg doar-umme steeds meer gries hoar
as boert’jen had hé gin bestoan
is nao de febriek e’goan.
Hé had ech gin hêakel an ut waark
dat had ok zien baas wel e’maark
die poch’n um iedere keerr
mar Jan Willem zag de zunne niet meer.
In gedacht’n zag hé weer zien land
daormee had Jan Willem zien band
wat waark’ten hé toch iedere dag
mar de groo’ten hadd’n um in dec mach
Hé was mar un te kleine boer
al hielte zich flink en zo stoer
op de febriek heffe noe zien bestoan
niet van hart’te, toch hef ut e’doan.
Jan Willem die waar’k al un tied
in de febriek wil’le zien baantje niet kwiet
dech an zien vrouwe en kiend
die hé ut belang-riekste vind.
Hé leg zich der noe mar bie neer
zien boerderie’je krig hé nooit weer
mar toch steeds blif zien harte verpand
an zien koene, zien peerd en zien land.
Jan Willem hef al jaoren pens’joen
hé moet nog vaa’ke denken an toen
zien kiend is inmiddels e’trouwd
hef zien ei’gen bestoan op e-bouwd.
Zien vrouwe kik um dankbaar an
wat begrip ze mekare toch as span
zo glid dan ut lëaven veurbie
ut had wel zin, en dat maak ze blie.
-Frans Nieuwenhuis21

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.

