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Van de bestuurstafel
Hallo buurtgenoten,
Wat gaat de tijd toch snel. Het is nu 1 december en de eerste feestverlichting
brandt alweer. Ook op ’t Loar.
Afgelopen zaterdag is de Sint op bezoek geweest en de kinderen hebben weer
een leuke middag gehad en zijn verwend met een cadeautje.
Het bestuur heeft ook niet stil gezeten. Nadat het feestweekend was geweest
zijn we in gesprek geweest samen met de activiteiten commissie over het verloop van het weekend. Zijn we tevreden met de aanpassingen die we gedaan
hebben op het feest, hoe was de bezetting, wat waren de kosten, wat zijn de
verwachtingen van de buurt, hebben we voldoende mensen kunnen bereiken
en zijn er voldoende buren aanwezig geweest?
Vele vragen om onder de loep te nemen en samen naar te kijken. Wat je moet
je al zo weer voorbereiden voor het volgende jaar, want de tijd gaat snel! In de
jaarvergadering komen we hier ook nog op terug.
Via de Nieuwsbrief bent u op de hoogte gehouden van onze vernieuwde website en het facebook. Dit zegt wellicht de jongeren iets meer dan de ouderen,
maar het is belangrijk om de jeugd te betrekken bij de buurtvereniging. Wij als
bestuur zijn erg blij met onze jongeren die zich hiervoor willen inzetten.
Opvallend is wel dat we de laatste periode een aantal nieuwe buren en dus ook
leden hebben mogen verwelkomen. Gezellig en fijn dat zij zich aansluiten bij
de buurt.
Iedere bestuursvergadering staat er ook de financiën van de buurtvereniging
op de agenda. De vraag is dan of het tot tevredenheid verloopt, we willen geen
rode cijfers. We moeten mee met de prijzen van de consumpties, het organiseren van de activiteiten in verhouding met de kosten, om in de goede balans te
blijven. We gaan mee met de ontwikkelingen en dit vraagt aanpassingen. Wij
denken dat dit nodig is en dat dit kan.
Al met al kijk ik terug op een goed jaar van de buurtvereniging. Velen hebben
genoten en hier gaan we gewoon verder mee.
Ik wens u allemaal een hele fijne december maand toe. En mocht u zich eens
alleen voelen in deze maand van gezelligheid en geborgenheid, zoek dan uw
buren op. De Loarse buren vinden dat fijn!
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Groeten van Mieke Jansen van de Sligte

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?
Dit nummer is alweer de laatste van 2016. Waar is het jaar gebleven? Ik vergeet
nooit dat boer Schriever (A. Van Amersfoort) ooit schreef: schuif de doos met
kerstballen maar onder je bed want je hebt ze zo weer nodig. En inderdaad als
u dit leest staat in veel huiskamers de kerstboom al weer.
Bij de tuincentra liggen ze al een hele tijd op voorraad.
Maar eerst kijken we even terug op het voorbije kwartaal.
In oktober kwamen de activiteiten weer goed op gang.
Helias is weer begonnen te repeteren voor een
nieuw stuk in het voorjaar.
Op de 2e donderdag in oktober is het jaarmarkt in
Vaassen en daar hoort balkenbrij bij.
Sinds enkele jaren trakteren de jeu de boulers zichzelf daar ’s middags op.
Bij Mark v. Bussel worden dan een flink aantal kilo’s
gehaald en die wordt dan lekker bruin gebakken in
de Loarkit en smakelijk verorberd.
Als frisse nahap zijn er dan blauwe en witte druiven.
Mooie traditie.
Op 18 oktober was er een geslaagde dropping met een mooi aantal deelnemers.
22 Oktober was er mandala tekenen en
kleuren.
26 Oktober kwam Sinterklaas op bezoek in
de Loarkit waar een groot aantal kinderen
hem verwelkomden.
27 November is er op een groot scherm samen gekeken naar de finale van autocoureur Max Verstappen. Als er dan geen EK
voetbal is dan maar autoracen kijken met
z’n allen.
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21 December is de kerstbrunch voor 60 plussers.
23 December kerstbingo voor ieder persoon die graag een gokje waagt.
30 December kunnen de bestelde oliebollen of andere lekkernijen in de Loarkit
worden opgehaald.
6 Januari is de nieuwjaarsreceptie in de Loarkit.
En dan zijn we alweer in 2017. En wat dat jaar ons zal brengen is zoals altijd een
grote vraag. Voor de een lief en voor de ander leed.
Laten we met z’n allen proberen optimistisch te zijn en blijven.
In de buurt en thuis aardig en lief voor elkaar zijn. Dan is er al veel gewonnen.
Ik wens u allen heel fijne jaarwisseling en een gelukkig en gezond Nieuwjaar.
Groetjes van Rikie.

Gedichie
KERSTMIS
Het is Kerstmis.
Geef zelf het beste en
neem andermans tekort.
Doe wat deugd doet
en laat wat schaadt.
Het is Kerstmis.
Breng licht waar ’t donker is
vraag binnen die buiten staan,
Geef de vluchteling rust
de zwerver onderdak.
Het is Kerstmis.
Neem bij de hand
die allėėn niet kunnen.
Loop mee met die
een moeizame weg gaan.
Peer Verhoeven (Gerharduskalender)
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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

Buurtbarbecue
Op zondag 25 september was er weer
een buurtbarbecue
bij Elly en Olaf aan de
Kluinweideweg. Deze
barbecue begint zo
langzamerhand
al
een beetje een traditie te worden
zo na het Loarse
feestweekend. Guus
had weer voor heerlijke salades en barbecue vlees gezorgd
en al met al was het weer een gezellige boel. Ondanks de minder goede weersvoorspellingen begon de barbecue droog maar op het eind begon het toch
nog behoorlijk te waaien en te druppelen zodat er in alle ijl werd besloten om
de partytenten toch maar voortijdig af te breken waarna we nog even gezellig
onder de carport verder gingen.
Er waren een aantal buurtgenoten die nog wat te vieren hadden en dat waren
links Bennie Breden 75 jaar, Jo Nengerman 70 jaar, Bennie Bourgonje 70 jaar en
Toon en Leentje Broekers 50 jaar getrouwd. Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd!
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Allerlei over december
Talrijke vroeger gebruikte namen geven treffende uitkomsten over het weer
en gebruiken over de laatste maand van het jaar wordt ook wel wintermaand,
slachtmaand, duistermaand, heiligenmaand en Cristmaand genoemd.
Tot December werd ze eerst in de 16de eeuw naar het voorbeeld van oud Romeinse kalender volgens Latijns decem naar de tiende maand verwezen en
eerst na het Juliaanse kalenderverandering werd ze tot de twaalfde maand van
het jaar.
De 4 december gedenkdag van de Heilige Barbara is het bij velen nog een geliefd gebruik om twijgen op het water te zetten om ze dan met de kerst te laten
bloeien.
Dit gebruik gaat terug naar het verhaal dat haar vader haar wegens haar
schoonheid in een toren gevangen zette en op de weg daarheen bleef ze met
haar rok achter een kersentak hangen die ze mee nam in haar gevangenis. In de
gevangenis werd ze door een priester tot het christelijk geloof bekeerd. Haar
vader was woedend en liet haar onthoofden en op die zelfde dag begon de
twijg te bloeien.
27 December wordt ook wel Johannes dag genoemd op deze eerdag van de
lievelings Apostel van Jezus wordt nu nog veel wijn gezegend de zogenaamde
Johannes minne omdat de Apostel volgens de legende gedronken had uit de
gifbeker en niets mankeerde daarom geldt hij ook als schutspatroon bij vergiftigingen.
Op Heiligenavond wordt de geboorte van Christus in alle landen verschillend
gevierd. Zo is het gebruik om op kerstavond geschenken uit te delen ontstaan
in de 19de eeuw. In de 14de eeuw was het ook al gebruikelijk om het dienstpersoneel levensmiddelen te schenken of kledingstukken en nuttige gebruiksartikelen. Alleen voor kinderen werd dit eerst na de Reformatie gedaan omdat
Luther tegen persoonsverering van Sint Nicolaas was werden deze gaven op
kerstavond gegeven. Dat de Apostel Thomas in het volksgeloof met de duistere
dag van het jaar in verbinding gebracht werd had een symbolische betekenis
tenslotte was hij het die het langst aan de opstanding van de Heiland twijfelde
21 december
B.B.

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

Kerstfeest en de Zonnewende
Ik was stomverbaasd toen ik in de krant las dat enkele voorgangers van onze
vaassense kerken in de molen mensen de kans gaven om via een paar avonden
onze christelijke wortels weer op te halen. Hebben de moslims dan toch gelijk
en zijn wij echt ongelovigen en weten wij echt niet meer als wij Kerst, Pasen of
Pinksteren vieren wat deze feesten voor ons betekenen.
Wij moeten ons toch eens afvragen hoe ver zijn wij van onze wortels afgedwaald. Ik heb de tijd nog gekend dat wij 5 ½ dag werkten ’n halve vrije zaterdag en de vrije zondag. Nu mag de vrije zondag ook al tussen twee haakjes zetten hier valt het nog wel mee het blijft hier een beetje het dorpskarakter maar
als je in de grote steden komt kun je het verschil met een gewone werkdag niet
of nauwelijks ontdekken. Nu is volgens mij de eerste Kerstdag nog een normale
vrije zondag. Ik hoop dat hier niet aan gemorreld wordt, het laatste beetje van
onze vrije tijd is voor mij heilig. Vroeger was de zondag een dag des heren toegewijd aan God waar de meeste Nederlanders nog in geloofden. Je had zondagse kleding aan, je bezocht de kerk en je familie, je ging uitgebreid eten en
het mooiste servies zette Ans op tafel het was in deze tijd misschien wel een
beetje saai maar het had ook wel iets feestelijks.
Ik denk en ik hoop dat onze bestuurders niet de moed hebben om ons het feest
van de geboorte van Jezus op te offeren aan de zogenaamde multiculturele samenleving want deze samenleving heeft niets of steeds minder met God en zijn
gebod te doen.
Voor de kerstening was de tijd waarin nu Kerst valt een uitbundig vieren van de
terugkeer van het licht. Wie de natuur goed in de gaten houdt zal wel begrijpen dat van dit lichtfeest de christenen er het kerstfeest van hebben gemaakt.
Christus was de komst van het nieuwe licht in de wereld. Op het noordelijk halfrond waar wij wonen draaien wij op 21 december langdurig uit het daglicht en
hebben wij de kortste dag en de langste nacht van het jaar.
De midwinter wende deze duurt drie dagen en in de nacht van 24 op 25 december hebben wij de diepste duisternis bereikt en dan wordt het nieuwe licht
geboren en dat is voor ons het kerstfeest. Ik kan mij indenken dat mensen die
van andere streken komen dit gevoel niet hebben maar laten zij zich niet bemoeien met onze feesten, zij mogen hun eigen feesten op hun manier beleven
dat geldt ook voor de zwarte pieten. Ik vraag mij soms wel af waar bemoeien ze
zich mee. Ik blijf alle christelijke feesten op mijn manier vieren en hoop dat de
meeste mensen zich niet van stuk laten brengen dus een zalig kerstfeest en een
echt gelukkig 2017.
B.B.
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Een voorbeeldig mens
Norbertus wordt omstreeks 1080 als zoon van een Nederlandse graaf geboren
en op vijftienjarige leeftijd wordt hij kanunnik in Xanten. Hij leidt daar een comfortabel leven aan het Hof van de aartsbisschop van Keulen en Hendrik de V als
hij tijdens zwaar weer door de bliksem getroffen wordt ziet hij dat als boodschap van God. Eerst leeft hij als boeteling in een klooster later wordt hij priester en trekt hij als boete prediker rond in Duitsland en het Vlaamse gebied nabij Laon en Frankrijk. De zware fysieke inspanning van de trektochten dwingen
hem ertoe zijn missietocht te onderbreken. Norbertus vestigt zich in Pré monté
bij Laon waar zijn strenge leefvorm volgens de klooster regel van Augustines
vele metgezellen imponeert en uiteindelijk in een nieuwe orde 1120 en nieuwe
kloosterstichtingen resulteert door zijn strakke hervormingseisen en zijn strijd
tegen heersende wantoestanden sluit Norbertus bij zijn aanstelling tot aartsbisschop van Maagdenburg 1126 op heel wat weerstand en tijdens een opstand
komt hij bijna om het leven. De discipline die hij zichzelf oplegt verzwakt hem
en leidt in 1134 tot zij dood. Na zijn bekering verkoopt Norbertus zijn erfenis en
verdeelt de opbrengst onder de armen, wat hij voor zich zelf behoudt zijn een
muilezel, gewaden en attributen voor de misviering. Van alle bindingen verlost
verlaat hij blootvoets in boetekleed zijn vaderland om als zwerf predikant het
evangelie te verkondigen. Met zijn preken treedt hij ook als vredestichter op
overal waar hij komt in dorpen en families lost hij ruzies op. Als hij op de dag
van zijn aanstelling door de zijpoort van de stadsmuur wil stappen wordt hem
de toegang geweigerd. Niemand weet dat deze bedelaar de nieuwe aartsbisschop is. In zijn functie eist Norbertus van de Kapittelheren een sobere levensstijl en een strengere controle op financieel vlak. Tot op de dag van vandaag
combineert zijn kloosterorde het broederlijke gemeenschapsleven, gebed en
meditatie met de geëngageerde zielzorg wetenschap cultuur en economie. De
Norbertijnen worden ook Premonstratenzen genoemd naar hun eerste plaats
van vestiging of witheren naar hun witte habijt. Als Norbertus een weg vindt
die hij als correct beschouwt kan niemand hem verhinderen die ook te gaan. Hij
vertrouwt op de stem van zijn hart.
Hij volgt de weg die zijn hart aanduidt zijn oproep is hoopvol wees ervan overtuigd dat goede ideeën en voornemens de juiste richting op het boeiende levenspad aanwijzen en voldoende vruchten bij jezelf en je reisgenoten zullen
afwerpen het speelt geen rol of je hierbij als bedelaar of aartsbisschop door de
wereld stapt en daardoor is Norbertus van Xanten voor ons een voorbeeldig
mens.
Uit het heiligenboek.
B.B.
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Café - Eetcafé

van de Schepop
Emst

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

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

Wij feliciteren
Jaap Spijker, Truus Harleman, Obbe Zonderman die 70 jaar zijn
geworden.
Rikie Gorkink, Nelis van de Lienden, Antoon Klomp
die de leeftijd van 75 jaar hebben behaald.
Trees Timmer en Frans Nieuwenhuis met hun 80ste verjaardag!

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Gerda Rozendal, Jan Terwel, Mans Wijnhoud en Wim Breden.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van harte
spoedig herstel toe.

Een kraambezoek werd gebracht aan
Irene en Patrick Strijker hebben een mooie dochter gekregen op 2 oktober 2016
en zij heet Djill Strijker.
Op 28 augustus 2016 hebben Filip Diks en Jolanda Been een prachtige dochter
Nikki gekregen.
Veel geluk en van harte gefeliciteerd met jullie dochters namens de buurtvereniging ‘t Loar
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(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)

Zo loop ie van de gavel in de grepe
Dat wark héf niet veul vruchten afgeworpen.
’n gluurig wief stekt ’t huus op alle vier hoeken te gelieke an.
Krakende wagens loopt ’t langste.
Vrouwluuroad en boekweizoad draagt maar eens in de zeuven joar.
Een goeie vrouwe en waakhond heurt in huus te ween
Woar een goeie vrouwe an huus is groeit ’t spek an de balken.
De vente bint op vrieersvoete.
Den kerl was zo hellig, he zol de duvel uut de helle vluuken.
Ie kunt gemakkelijker op een zak met vlooien passen as op een jonge deerne
Den man hef veul teumige tied.
He vret de koppies van de garfen.
An de achterste memme hangen.
Ja dat scheélt een slok op een borrel.
He was zo slap as een vaatdoek.
Ie goat toch niet alles an de grote klokke hangen?
Hé hef geen negel um an de konte te krabben.
Hé zit an zien geld al een varken an zien léven.
Den héf een planke veur zien kop.
Ie motten der niet te lange over rikkeroojen.
Vriet met buurmanskind dan wete waj wint.
Belofte maakt schuld.
He héf een afgoande ziekte.
Dat is botter an de galge sméren.
Zulle heb de naam dat ze schatrieke bint.
He héf altied en wisse stro an de klompe.
Zien va was net zo’n windbuul as dat jonk.
Ik begrieppe niet, ie motten toch argens wieze op stellen.
Die boer kan der goed weén, he hef zat spek in de wimme.
Dat is makkelijk want ’n lank wief is een ladder in huus.
’n vrouwe kan met de slippe meer thuus uitdragen as ’n man met een peerd
kan indragen.
Kloar in ’t huus en kloar op het lief is de beste pronk van ’t wief.
Bie dent steed de deure altied wagenwied lus
Ie mot de katte niet op ’t spek binden.
Geen hoar op mien kop die doar an udach héf.
Zie heb hum veur de dood weg ‘ehaald.
Kracht noar kruus kriegen.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Niet te veule heuij op de vurke nemmen.
Alle gekkigheid op ’n stukkien.
Doe mar gewoon dan doei al gék genog.
Woar een wille is, is een weg.
As de drank is in een man, is de wiesheid in de kan.
Die keerl is zo mager he hef geen buuk of bloaze.
Ie wordt eerder deur een strontkarre overreden dan deur een koetse.
Zo bin ie vake ut daarde rad an de wage.
Proat mien der niet van want ut slut nargens op.
’t is zo rot as een mispel.
Van un kolde karmse kommen.
Der vlug gien vogel zo hoge of hie moet zien voet op de grond zuuken.
Der is gien swarte katte of der zit wel een witte vlekke op.
Stank veur dank kriegen.
Een léven hebben as ’n luus op un zeer heuf.

Moppentrommel
Een dokter sprak een groot publiek toe met als onderwerp:
wat is gezond en ongezond eten.
Hij begon met: “het meeste eten die we in de loop van de jaren verorberd hebben kan nu onze dood worden.”
Rood vlees is slecht en frisdranken corroderen je maagwand.
Chinees eten zit vol met MSG en hoge vetten diëten kunnen desastreus zijn
en niemand van ons realiseert zich de ziektekiemen in ons drinkwater.
Echter daar is één ding nog gevaarlijker dan dit alles en dit hebben we of gaan
we met z’n allen nog eten.
Wie weet een het antwoord vroeg hij aan het publiek.
Na enkele seconden stond een 75 jarige man op
en stak tevens zijn hand omhoog en riep: “BRUIDSTAART”.
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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

Bedankjes
Als het leven kleur heeft dan vergaat de tijd snel, veel sneller dan het je lief is
en weer een jaartje erbij. “Je bent 75 jaar geworden” zei Bennie die mij namens
’t loar een attentie kwam aanbieden. Ik heb samen met hem een minuutje stilte gehouden maar nu ik van de schrik bekomen ben wil ik de buurtvereniging
voor de attentie en de aandacht bedanken.
Antoon Klomp
Hierbij wil ik de buurtvereniging bedanken voor de leuke attentie die ik heb
mogen ontvangen
van Jaap en Gerrie na mijn verblijf in het ziekenhuis.
Henk Bouwmeester
25 jaar is een mooie leeftijd maar 3 x 25 is toch wel de moeite waard om er eens
bij stil te staan en dat hebben mijn kinderen en kleinkinderen, broers en zussen
van mij en van Ans haar kant en allen die mij in die 75 jaar dierbaar zijn geworden ook wel gedaan.
Het buurthuis was goed gevuld Miranda en Anne hebben zich het vuur uit de
sloffen gelopen alle lof en namens de buurtverenging hebben Bennie en Mieke
mij de felicitaties gebracht met een attentie.
Al deze mensen die mijn 75ste verjaardag gemaakt hebben tot een onvergetelijke dag wil ik hierbij hartelijk bedanken.
Bennie Breden
Op 11 september jl. vierde ik mijn 70ste verjaardag in Italië aan ons geliefde Iseomeer.
Op 20 september boden Erica en Jos Bijsterveld mij, namens onze Buurtvereniging ‘t Loar, een cadeaubon aan waarvoor mijn hartelijke dank. Het was een gezellige avond en dan pas realiseren wij ons echt dat we deze Loarse warmte in
de toekomst in Bathmen gaan missen!
We gaan pas in mei 2017 verhuizen maar toch willen we nu al alle leden heel
hartelijk danken voor meer dan 10 jaar gezelligheid en warmte!
Groet Obbe en Marijke Zonderman
Langs deze weg wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken voor de kadobon
en het gezellige bezoek van Jolanda en Alex ter ere van mijn 75ste verjaardag.
Wim Breden.
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Hierbij wil ik jullie bedanken voor de bloemenbon die ik kreeg op m’n 70ste
verjaardag.
Albertine de buurvrouw kwam gezellig mee!
Groetjes Truus Harleman
Wij zijn onder de indruk, van de belangstelling en medeleven in de vorm van
bezoekjes, kaarten en telefoontjes, na het overlijden van onze oudste dochter
Hellen.
Dit heeft ons echt goed gedaan.
Joop en Loes van der Wal.
Marga Jonker was bij me op bezoek omdat ik in het ziekenhuis had gelegen.
Ze nam een cadeaubon van t ‘ Loar mee. Het was erg gezellig!
Ik bedank iedereen voor de belangstelling en voor de cadeaubon.
Vriendelijke groet,
Marijke Zonderman
Langs deze weg wil ik de buurtvereniging bedanken voor ‘t vunkeltien die ik
heb mogen ontvangen met m’n 80ste verjaardag, ik vind ‘t geweldig dat de dames Anny en Willie mij dat kwamen brengen. Nogmaals bedankt.
Frans Nieuwenhuis
In september vierde ik mijn 75e verjaardag.
Namens ’t Loar kwamen Jopie en Sien op bezoek met een bloemenkadobon.
Hiervoor heb ik 2 amaryllisbollen gehaald waar ik nu elke dag met spanning
naar kijk wat eruit komt. Zo heb ik er heel lang plezier van. Hartelijk dank hiervoor.
Rikie Gorkink
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De jeu

Hoi ik ben Arwen Witteveen!

Ik heb de pen gekregen van Gaby, dankjewel!
ik woon op t’ Loar samen met mijn ouders, zus, hond en kat.
ik ben 13 jaar en zit in de 2e klas van de rsg
ik zit op handbal in de C1 van cvo
ik geef de pen door aan Maarten Nijhof
13

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
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Elektrotechnisch installatiebedrijf
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De foto van het vorige boekje is gemaakt op de Ankelaar het buurtschap waar
nu het industrie en woongebied Apeldoorn Noord is.
In het midden de grootouders Esman met in hun midden Willemien Klomp, de
latere vrouw van Jan Breden.
Links haar ouders Jans Klomp en Cristina Johana Esman met op haar schoot
Johanna Klomp.
Rechts van Opa Esman zit Louise Esman-Oudbier met op haar schoot Joachiem
Esman en naast haar Gradus Esman. Voor de tafel op het kleed Henne Klomp in
het midden Jan Klomp en rechts Toon Klomp.
Grootouders Esman waren verwant aan Ka Esman van onze Hutte van Ka.
Jan en Mies Breden hadden 10 kinderen en Jan en Mina Klomp hadden er 11.
Er lopen nog heel wat Klompjes rond in Vaassen en omstreken.
Wie is deze jonge man van loarse geboorte die ons vragen aankijkt?
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Nieuwe leden buurtvereniging
De familie Strijker heeft haar dochter Djill Strijker aangemeld als nieuw lid.
Waterstraat 14 , 8172 EE Vaassen
Klara en Jan Slijkhuis
Kluinweideweg 10, 8171 PS Vaassen
Wilma en Gerrit van Huffelen
Kerkweg 55, 8171 VS Vaassen
Diny en Jan Jansen
Elspeterweg 26, 8171 ET Vaassen
Wietske Stobbink
Vuurdoornstraat 130, 8171 XG Vaassen
Henk Riphagen
Laarseweg 28A, 8171 RP Vaassen
Annie van den Esschert
De Olde hofstede 16, 8171 KJ Vaassen
Hartelijk welkom allemaal en wij hopen dat jullie veel plezier aan de buurtvereniging mogen beleven in de toekomst!

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

Dieren op ‘t Loar
Het eekhoorntje op onderstaande foto is woonachtig op ’t Loar en door de familie van Zuuk gespot. Eekhoorns zijn leuke dieren. Ze spreken erg tot de verbeelding van jong en oud. Slechts weinigen zullen de eekhoorn associëren met
iets onprettig. Door zijn ronde hoofd en zijn prachtige staart heeft de eekhoorn
een hoog knuffel gehalte.
De eekhoorn (Sciurus vulgaris) wordt ook vaak gewone- of rode eekhoorn genoemd. De Latijnse naam van de eekhoorn (sciurus vulgaris) betekent ‘gewone
schaduwstaart’.
Soms wanneer ze zitten hebben ze hun staart langs de rug omhoog en zitten
ze eigenlijk in de schaduw van hun eigen staart. Het is een echte boombewoner die als een acrobaat door de bomen rent en springt. Hun vachtkleur varieert van rood(oranje) tot kastanje- of donkerbruin. Eekhoorns vallen op door
hun grote pluimstaart, gepluimde oren, grote ogen en lange tenen met lange,
scherpe nagels. In de winter is de vacht op de rug en de flanken wat grijzer.
Eekhoorns leven grotendeels alleen, behalve in de winter en het voorjaar, wanneer nesten soms gemeenschappelijk worden benut. In de winter is de activiteit voornamelijk beperkt tot de voor- en namiddag, maar in naaldbos houden
ze geen middagpauze, doordat de zaden van naaldbomen klein zijn en ze dus
langer moeten zoeken naar genoeg voedsel.
Soms kom je gewonde of zieke eekhoorns
tegen. De jongen kunnen door bijvoorbeeld een zware storm uit het nest gevallen zijn.
Pak een eekhoorn in ieder geval nooit bij
de staart, die beschadigt dan.
Let op: eekhoorns kunnen flink bijten. Pak
een eekhoorn dus op met behulp van een kledingstuk of doek. Mocht je per
ongeluk toch gebeten worden ga dan naar de huisarts voor een tetanusprik.
Probeer niet zelf gewonde of zieke eekhoorns te verzorgen, want eekhoorns
zijn wilde dieren. Bel wel Stichting Eekhoornopvang. Dit is het enige gespecialiseerde opvangcentrum in Nederland (Naarden). Zodra het kan worden de eekhoorns weer teruggezet in de vrije natuur.
Als je eekhoorns in de tuin wilt voeren kun je ze zonnebloemzaden, fruit, ongepelde pinda’s en natuurlijk walnoten, hazelnoten en beukennoten geven. Eigenlijk lusten ze bijna alles wat je ook de vogels in je tuin voert. Het gebeurt
dan ook vaak dat eekhoorns er met je vogelvoer vandoor gaan. Eekhoorns kun16

nen dood gaan van melk, dus geef ze alleen water.
Eekhoorns vallen vooral op door hun tot soms wel 20 cm lange pluimstaart. Hij
kan de haren op deze pluimstaart opzetten, zodat hij extra groot lijkt. De staart
wordt recht gehouden bij het rennen en dient als evenwicht en als roer bij
klimmen en springen.
Tijdens het springen heeft hij zijn poten gespreid. De losse huid in zijn zij zorgt
er voor dat hij extra ver kan springen. Eekhoorns dalen altijd met de kop naar
beneden van een boomstam af.
Vooral in het eerste levensjaar sterven veel eekhoorns.
De belangrijkste natuurlijke vijanden zijn vossen, marters en roofvogels, zoals
haviken en uilen, maar honden en katten zijn eigenlijk de belangrijkste vijanden van de eekhoorn. Na een matige zomer en herfst sterven veel eekhoorns in
de winter door te weinig voedsel.
Ook zijn ze dan minder vruchtbaar, waardoor er minder jongen worden geboren.

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

Gedichie
As un strenge vors,
ut water dut verstillen
En un straffe wind speuld
met ut laatste blad.
Dan maak ze mien meraakels bliej
Met un bes bord balk’nbriej.
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Automobielbedrijf DEVO

 Verkoop alle merken automobielen nieuw en gebruikt
 Reparatie en onderhoud alle merken automobielen
 Nissan service voor Vaassen en omstreken
 APK keuringsstation

 TEXACO Tankstation waar persoonlijke bediening nog telt!
J.B.G. DEKKERS • Marijkeweg 62-64 • Vaassen• Tel. 0578-572320

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

Recept
Pasta Vongole
4 personen
Bereidingstijd: 30 minuten
Ingrediënten
• 500 g spaghetti
• 3 tenen knoflook
• 1 rode chilipeper
• 1kg vongole, gewassen en kapotte exemplaren verwijderen
(bij de visboer verkrijgbaar)
• 150 ml blond bier
• 2 takjes peterselie
• 10 pijpjes bieslook
• sap van ½ citroen
• 25 g boter
Bereiding:
Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking al dente.
Pel ondertussen de knoflook en hak fijn.
Halveer de chilipeper, verwijder het steeltje en de zaadlijsten en snijd het
vruchtvlees fijn.
Schenk een flinke scheut olijfolie in een pan met dikke bodem en fruit hierin de
knoflook en de chilipeper aan.
Voeg de vongole toe, schep om en schenk het bier in de pan.
Leg een deksel op de pan en kook de vongole circa 3 minuten totdat alle schelpen open staan.
Let op:
Net als bij mosselen: dichte schelpen, zijn slechte schelpen
Verwijder eventuele exemplaren die dicht blijven.
Pluk de blaadjes van de peterselie en hak deze en de bieslook fijn.
Schep de spaghetti, de bieslook en de peterselie voorzichtig door de vongole.
Besprenkel met het citroensap en roer de boter erdoor.
Serveer direct en enjoy!
De meeste alcohol uit het bier verdampt tijdens de bereiding; wil je dat dit gerecht helemaal kidsproof is, laat het bier dan weg en gebruik het sap van 1 limoen en een beetje water.
Wanneer je van pittig houdt,
kun je de zaadjes van de chilipeper ook toevoegen.
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Mijn naam is Joseph Wilhelmus Maria Harleman.
Van mijn neef Henk Bouwmeester heb ik de pen gekregen.
Ik ben in 1956 geboren op het oude spul ‘de Jos van Leis en Bertushoeve’ aan
de Hertenkampsweg 22.
Van begin af aan ben ik al lid van de buurtvereniging.
Het begon met de bouw van de Loarkit. Met de opening van de Loarkit had ik
de eer om in een vliegtuigje vanaf Teuge de sleutels met een parachuutje uit
het toestel te werpen.
Dit ging niet helemaal volgens de planning, de sleutels zaten niet goed aan de
parachute.
Met het gevolg dat de sleutels nu nog ergens op het land van Henk de Groot
liggen. Gelukkig waren er reservesleutels en kon de opening gewoon doorgaan.
We waren in mijn jeugdjaren heel actief met een koppeltje buren. We bouwden carnavalswagens en vielen daarbij vaak in de prijzen. Toen de toenmalige
koningin Beatrix Vaassen bezocht hebben we een wagen gebouwd met Lou
Zweet en mijn moeder op de bok met een fjordpaard ervoor. Op de wagen
stond een grote look alike slagroomtaart met 40 kaarsjes ter ere van de 40ste
verjaardag van koningin Beatrix. Omdat er iemand onder de taart zat kon die
zelfs draaien.
Ik heb destijds ook in het jeugdbestuur gezeten. Met een groep hebben we de
2de prijs gewonnen met Sneeuwwitje en de 7 dwergen. We gingen vaak uit
met de jeugd deden allerlei activiteiten.
Ik vind het fijn om in onze buurt te wonen samen met mijn partner Evelyn. Gelukkig ook nog met heel veel familie.
We hebben de afgelopen jaren met stukjes en beetjes onze woonboerderij verbouwd. Binnenkort hopen we gebruik te gaan maken van onze nieuwe woonkamer.
Jullie zien me vast regelmatig fietsen met een kluskarretje erachter. Ik help af
en toe bekenden en buren met een klusje.
Als lid van de technische vrijwilligersdienst van de Loarkit wordt ik af en toe gevraagd om een klusje te doen in de Loarkit. Dat vind ik belangrijk want zonder

alle vrijwilligers kan de Loarkit niet blijven bestaan.
De afgelopen jaren heb ik 6 keer meegedaan met de Vierdaagse van Nijmegen.
Ik wandel dan samen met een club vrienden 50 km per dag. Het afgelopen jaar
waren dat 55 km per dag ter ere van de 100ste editie van de Vierdaagse. Verder
doe ik aan hardlopen, train ik wekelijks en loop ik af en toe de halve marathon
of een trail ergens in Nederland.
Binnenkort ga ik met mijn buurvrouw Miranda van Mossel paardrijden en daarom geef ik de pen door aan haar.
Groet Jos Harleman

Wegenuitbreiding
Sinds 22 september hebben we een nieuwe laan op ’t Loar.
“Nelis van Liendenlaantje”. Dit was een kado van Marion vanwege de 75e verjaardag
van Nelis. Een mooie herinnering hieraan.

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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Uitspraken
Het tegenovergestelde van liefde is niet haat maar onverschiligheid want als je
mij haat, geef je nog steeds om mij.
Ze zeggen wel eens het leven heeft geen zin meer maar het kan wel de moeite
waard zijn.
Gaan jullie maar met de tijd mee, ik kom zo wel.
Het geluk behoort aan hen die genoeg aan zichzelf hebben.
Geluk is de kunst om een boeketje te maken met bloemen uit je naaste omgeving.
Alles in dit leven is tijdelijk, geniet daarom van het goede want niets blijft voor
altijd bestaan.
En als het niet gaat zoals je wilt, zit dan niet bij de pakken neer want ook dat
gaat voorbij.
We worden niet bemind omdat we goed zijn,
we zijn goed omdat we bemind worden.
Ik geloof dat goedheid de basis conditie is en slechtheid de afwijking
wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

B.B.

Uitstel
Het kan nog wel, het kan nog wel.
Wordt soms heel vaak e zegt.
En waren van plan te goan.
Zat weer iets anders in de weg.

De ene keer was ’t weer te slecht
of dan worden ’t weer te late.
Mar dan ineens, ‘t hoef niet meer.
Kwam de overlijdenskaarte.

Een kennis van ons ligt al lange ziek.
Wie mot doar gauw op an.
Dat houw al geregeld willen doen.
Mar het kwam er steeds niet van.

Dan kom ie oe zelf behoorlijk tegen
want dan wuj wel deur de grond.
Excuus, excuus steeds mar excuus,
met dat gevuul kom ie niet rond.
Frans en Riet 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

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.

