Nummer 150 - 2e Kwartaal 2017

‘In en umme de hutte van Ka’

Uitgave van buurtvereniging ‘t Loar

Zaal-Café-Bar
Het gezelligste adres voor jong en oud
Dorpsstraat 43 - Vaassen - Telefoon (0578) 57 28 59
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Van de bestuurstafel
Hallo buurtgenoten,
De vorige keer kwam ik erachter dat wanneer ik dit stukje schrijf wel goed moet
bedenken wanneer het Loarse boekje bij jullie in de bus valt. Ik had een uitnodiging gedaan naar jullie om op de Jaarvergadering te komen, maar toen het
boekje in de bus viel was de Jaarvergadering al geweest. Dat was misschien de
reden dat het buurt huis niet vol zat tijdens de Jaarvergadering. Nee hoor, ik
realiseer mij dat dit niet de reden is geweest. In de praktijk is het meestal zo dat
veel leden tevreden zijn met hoe het verloopt binnen de vereniging, en niet de
behoefte hebben om op de Jaarvergadering aanwezig te zijn. Het was fijn dat
er wel een aantal leden waren, en zelfs nieuwe gezichten, die met ons hebben
meegedacht en vragen hebben kunnen stellen. Bedankt hiervoor.
Het feestweekend komt er al zo weer aan. We hebben nieuwe ideeën opgedaan, dit samen besproken met de activiteiten commissie en de jeugd, en het
eerste plan van het programma ligt er. We zijn bezig aan de uitwerking en binnenkort hoort u hoe het een weekend zal worden met voor iedereen wat wils.
Over nieuwe ideeën gesproken, Evert en Marga Jonker hadden het idee opgevat om een sterrit te organiseren met de auto. Het weer was prachtig en het
was een mooie route. Leuke vragen en veel afwisseling. Het was erg leuk dat er
voldoende animo was voor dit nieuwe initiatief!
Volgend jaar gaan we voor nog meer deelnemers en zullen we het Heidi en
Herman moeilijk maken om de overwinning te behouden!
De afgelopen periode was voor mij en mijn familie een heftige periode. Een
periode van afscheid nemen, maar ook de warmte ervaren van je buren om je
heen. Wat is het dan fijn om hier te wonen. En ook hij was zo trots dat hij al zijn
jaren op ’t Loar heeft mogen wonen. Hij heeft mij, en dus ook jullie als buren
van ’t Loar, hier uitvoerig voor bedankt. We missen hem, en ik weet ook dat de
buren van ’t Loar hem missen, maar al zijn herinneringen van hem op ‘t Loar
zijn een fantastische steun.
Het leven gaat verder, en zo hoort het ook. Pa zou zeggen: maak er een feestje
van, en dat doen we ook. We genieten van het mooie weer en hopen op een
fijne zomer.
We blijven jullie informeren over het aankomende feestweekend en we hopen
jullie zoveel mogelijk op een moment die bij u past, te ontmoeten bij de tent.
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?
Half juni inmiddels en op dit moment (6 juni) lijkt het wel herfst buiten.
Maar het is niet steeds zo geweest. Er waren zelfs een paar heel hete dagen.
Zo warm dat na de ijsheiligen het heel droog werd zodat we allen weer heel
veel moesten sproeien. Maar nu is de tuin dan weer redelijk nat geworden.
Het lijkt erop dat het weer steeds extremer wordt van alles net weer iets te veel.
Dus blijven we klagen al hebben we daar meestal helemaal geen goede reden
voor.
Op het kalenderblaadje stond dat in juni de dagen alweer 5 min. korten, dus geniet van de mooie dagen die er vast nog velen komen.
Het Loar heeft de voorbije maanden ook niet stil gezeten. Er waren weer diverse activiteiten.
Zo waren er op 31 maart en 1 april 2 uitvoeringen van Helias in de Rank.
Geweldig spel hebben ze ons laten zien met het blijspel “ ’t Kump goed”.
Echt een avond onbekommerd lachplezier.
6 April Voorjaarsworkshop georganiseerd
door Astrid Plant en Yvonne Straatman
met een leuke opkomst en waarbij weer
veel mooie voorjaarsstukjes gecreëerd
werden.
17 April de gebruikelijke paasaktiviteiten
zoals eierzoeken en gooien en het paasvuur. Jammer dat het zo koud was en dat
er hierdoor vooral ’s middags weinig publiek was om de gooiers aan te moedigen.
De bloemenbingo op 12 mei is wegens verdrietige omstandigheden niet door
gegaan.
25 Mei dauwtrappen. Marion en Koos hadden weer een fantastische route uitgezet o.a. over weggetjes waar menig
ervaren fietser nog nooit geweest was.
Ze waren altijd niet even handig om
op te rijden maar met wat moeite en
af en toe een stukje lopend kwam het
allemaal goed. De koffiestop was aan
de Kweekweg in Epe en werd verzorgd
door Meggy en Mieke en de soep was
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bij de Zandbult/vijver aan de Dellenweg en werd opgeschept door Yvonne.
Deze was weer heerlijk gekookt door Coby.
Daarna nog een heel stuk door de bossen en weer naar de Loarkit waar nog
even werd nagepraat over de belevenissen onder het genot van een glaasje.
5 juni 2e pinksterdag is voor de 1e keer een
autopuzzeltocht georganiseerd door Evert en
Marga. Er was voldoende belangstelling en het
is een mooie rit geworden.
Wie weet volgend jaar weer.
6 juni was de jaarlijkse busreis. Ook dat werd
weer een mooie dag.
De dames zijn op dinsdagavond weer begonnen met hun fietstocht in juni, juli en augustus.
Starten om 19.00 uur vanaf de Loarkit en dan
wordt er ± 25 km. afgelegd met halverwege
een koffiestop. Wie zin heeft kan meefietsen.
Klootschieters, jeu de boulers en biljarters gaan
gewoon door.
En zo luiden we de vakantietijd in.
Dit is voor iedereen een andere belevenis. De één gaat ver en lang op reis en
de ander houdt het kort of blijft helemaal thuis. Voor elk een eigen invulling
van vrije tijd.
Of zoals je wel eens grappig hoort rundum hause of op la balkonië.
Ik wens jullie allemaal een heel prettige, ontspannen zomertijd.
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Groetjes van Rikie.

Aanbevolen door de meeste verzekeraars!

Riezebosweg 6, Ind.terrein Eekterveld, 8171 NT Vaassen, Tel. 0578 571227

isolatiewerken

GISOLA b.v.
voor warmte,
koude en geluid

Uitvoering van alle isolatiewerken
Voor warm en koud water
*
Lage- en hogedrukstoomleidingen
*
Koelinstallaties
*
Plaatwerk op elk gebied
*
Levering van alle soorten
isolatiemateriaal

Hanendorperweg 81, 8166 JW Emst, Telefoon 0578-661535/573999

Busreis
De 1e dinsdag van juni is traditiegetrouw de jaarlijkse busreis.
Dit keer op 6 juni, direct na Pinksteren.
42 personen hadden hier wel zin en waren ruim voor half 10 in de Loarkit aanwezig klaar om in te stappen. Maar helaas de bus wilde ’s morgens vanaf de garage niet starten dus was er gebeld dat het wel een kwartier later kon worden.
Daarom had Coby maar snel koffie gezet om ons zo nog even bezig te houden.
Even voor 10 uur kwam dan de bus nadat zijn navigatie hem ook nog eens op
een dwaalspoor had gezet. En wat voor bus. Eentje uit 1998 die zijn beste tijd
overduidelijk had gehad.
Heel geschikt om jongeren naar de disco te vervoeren. Er werd zelfs nog een
peukje in de asbak gevonden. Maar goed dat er enkele plaatsen over waren zodat er gewisseld kon worden want bij enkele zitplaatsen sloeg zelfs de regen
door de ruiten. Verwacht mag worden dat hier wel wat tegenover staat vanuit
de busonderneming.
We hebben ons er niet door van de wijs laten brengen en hebben ons laten verrassen om er een mooie dag van te maken.
De rit ging via een rustige route naar de IJsselhoeve in Doesburg waar koffie
met appelgebak klaarstond. 3 kwartier om daar te verblijven.
Om half 6 wederom op dezelfde locatie tijd voor het diner.
Voor elk wat wils en ruimschoots voldoende.
Tot slot een ijsje uit de ijscokar en tijd om te gaan.
Bij de uitgang kregen we allemaal nog een kersenvlaaitje mee naar huis.
Het was een heel mooie dag. Meggy en Coby weer een dikke pluim voor jullie
voor het organiseren hiervan. Iedereen kijkt met voldoening hier op terug.
Daarna kwam er een plaatselijke gids in de bus die veel vertelde van de omgeving en ons meenam naar de boerderij van Jos en Dycke.
Beter bekend als de gladiolenboer uit Boer zoekt Vrouw.
Zij hadden in een loods een theatertje
gemaakt waar zij ons vertelden over hun
leven als kweker van pootaardappelen en
de verbouw van gladiolen.
Ook hun leven na het succes van het t.v.
programma kwam ruim aan bod.
Op vragen van de aanwezigen werd
goed ingegaan. Jammer dat ze geen gebruik maakten van een microfoon zodat
er achteraf geklaagd werd dat het slecht
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verstaanbaar was geweest. Als verrassing kreeg iedereen en zakje gladiolenbollen mee naar huis. Jos heeft ook een boek geschreven over zijn belevenissen en
die was te koop voorzien van een eigen handtekening.
Toen weer terug naar de IJsselhoeve voor een heerlijk, uitgebreid, lunchbuffet.
’s Middags weer een rit met de gids in de omgeving o.a. langs diverse kastelen
Met een kleine pauze in het historische stadje Zutphen. Helaas geen terrasweer.
De parasols dreigden zelfs de lucht in te waaien. Niet erg, we hadden ook maar
3 kwartier om daar te verblijven.
Om half 6 wederom op dezelfde locatie tijd voor het diner.
Voor elk wat wils en ruimschoots voldoende.
Tot slot een ijsje uit de ijscokar en tijd om te gaan.
Bij de uitgang kregen we allemaal nog een kersenvlaaitje mee naar huis.
Het was een heel mooie dag. Meggy en Coby weer een dikke pluim voor jullie
voor het organiseren hiervan. Iedereen kijkt met voldoening hier op terug.

Rabobank Clubkas-cheque
Iedereen heel hartelijk bedankt die heeft gestemd op buurtvereniging ’t Loar met de Rabobank Clubkas Campagne.
Dit heeft onze buurtvereniging 330 euro opgeleverd!
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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

Pinksterrit ‘t Loar
5 Juni was het lekker druk op de wegen rondom
‘t Loar. Veertien equipes streden om de begeerde bokaal. Wie zou de eerste winnaar worden
van het nieuwste initiatief van de buurtvereniging? Tijdens een ongeveer 60 kilometer lange
tocht moesten de deelnemers hun ogen goed
openhouden, niet alleen voor de veiligheid
maar vooral ook om niets te missen van de omgeving. Veel vragen gingen dan ook over allerlei
zaken en bezienswaardigheden langs de route.
18 vragen en 2 opdrachten in totaal! Onder de
vragen uiteraard ook echte “instinkertjes”!
De rit van ongeveer 60 kilometer, georganiseerd door de familie Jonker, voerde
de deelnemers door Vaassen, Wenum-Wiesel, Wenum, De Beemte, Emst, Zuuk,
Epe en Wissel en via Gortel weer naar het buurthuis.
Na de koffie bij de inschrijving werd er zorgvuldig een lunchpakket voor de inzittenden samengesteld waarna men kon vetrekken. Na ongeveer twee tot drie
uur werd je weer terug verwacht op ‘t Loar. Bij terugkomst was er de gelegenheid om na te praten en de inwendige mens te sterken met een drankje en een
broodje “ongezond” maar o zo lekker!
Heidi en Herman van Zuuk mogen zich officieel de eerste winnaars van de Loarse Pinksterrit noemen en gingen met de beker en “champagne naar huis”, de
“Girls on fire” Kim en Nienke IJspeert werden knap tweede gevolgd door het
gezin Jansen van de Sligte.
De deelnemers werd ook verzocht een mooie slogan te verzinnen voor een
toekomstige rit met de woorden Loar, Pinksteren en tourrit. Ook hierbij vele
mooie slogans maar de meest pakkende was toch wel die van de Girls on Fire;
“Rijdt u op de Loarse wegen, komt u met Pinksteren onze tourrit tegen”
Het was gelukkig prachtig weer waardoor er
lekker met de cabrio door het mooie landschap
gereden kon worden. Hier en daar een zand- of
grindweg betekende stofhappen voor de achterblijver maar één ding was zeker. Alle deelnemers
waren zeer enthousiast en de roep om herhaling
is gehoord!
We hopen volgend jaar op een nog grotere opkomst, mede omdat de rit ook goed is voor de
relatie tussen man en vrouw blijkens een van de
bedachte slogans “Deze tourrit van ‘t Loar is de
perfecte Pinkster relatietest hoar!”
7

Wij feliciteren
Coby Boeve is 65 jaar geworden en Dick van Amersfoort werd
70 jaar. Annie Blokvoort is 75 jaar geworden en Gerard van Bussel
werd 85 jaar. Aartje Pols-Kroes en Toos van Busse-Bourgonje zijn
beiden 89 jaar geworden.
Namens de buurtvereniging hebben allen een felicitatiebezoek gehad.

Een kraambezoek werd gebracht aan
Mireille en Nick Dieker met de geboorte van Job, hij is geboren op 5 juni 2017.
Veel geluk samen en van harte gefeliciteerd met jullie zoon namens buurtvereniging ’t Loar!

Bedanktjes
Hierbij wil ik de Buurtvereniging bedanken voor de cadeaubon
die ik heb ontvangen van Jopie en Lammert voor mijn 85ste verjaardag.
Groet Gerard van Bussel.
Langs deze weg wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken voor de cadeaubon die ik ter gelegenheid van mijn 70ste verjaardag mocht ontvangen.
Het was een gezellige ochtend met Toon en Leentje.
Dick van Amersfoort
Hierbij wil ik de Buurtvereniging ‘t Loar van harte bedanken voor het gezellige
bezoekje van Annie en Willie en de leuke bloemenbon na mijn verblijf in het
ziekenhuis!
Hartelijke groeten,
Miny Buitink

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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Tractoren en werktuigen
Tuin- en parkmachines
Stalinrichtingen
Staalconstructies
WITTEVEEN | Laarstraat 10, Emst | T 0578 66 15 09 | www.witteveen-emst.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

Gedichie over begrip
Lauw mekare toch wadéren
Hoe’j der ok uutziet of waj ok bint
Wie motten ’t toch samen kloaren
Waj ok van de wereld vind
Ie krieg ut niet altied zo ’t wilt hebben
Heb dat toch een keertje deur
Eensgezindheid is ’t mooiste
Gien mense stel ie dan teleur.
Frans Nieuwenhuis

Neem de tijd
Neem de tijd om te lachen.
Het is de muziek van de ziel.
Neem de tijd om te denken uw gedachten geven u energie.
Neem de tijd om te spreken hier ligt de oorsprong van uw eeuwige jeugd.
Neem de tijd om te lezen het is de bron van alle wijsheid.
Neem de tijd om te bidden in uw gebed ligt de grootste kracht op aarde.
Neem de tijd om liefde te geven en te ontvangen het is een door God gegeven
voorrecht.
Neem de tijd om uw vriendschap te tonen het is de weg naar geluk.
Neem de tijd om te geven een dag is tekort om zelfzuchtig te zijn.
Neem de tijd om te werken want succes brengt succes voort.
Neem de tijd voor vakantie want dat haalt je uit de sleur.
Prettige vakantie!
B.B.
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Recept
Aubergine Lasagne
Wat heb je nodig voor 2 porties Italiaanse Aubergine Lasagne:
2 aubergines
1 pak tomaatblokjes á 500g
200 ml rijst- of haver kookroom
1 sjalot
2 tenen knoflook
1 paprika
2 tl Italiaanse kruidenmix
olijfolie
100 gr pecorino (schapenkaas) of feta
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 225 graden en vet een ovenschaal in.
Snij de sjalot en knoflook fijn en de paprika in blokjes.
Snij de aubergine in dunnen plakken. Hoe dunner de plakken, hoe sneller ze
garen.
Verwarm een grill- of koekenpan en grill de plakken aubergine totdat ze iets
zachter zijn, dan verkort je de oventijd.
Fruit de sjalot en knoflook aan in wat olie.
Voeg de Italiaanse kruiden, paprika en tomaatblokjes toe en breng aan de kook.
Laat het geheel 10 minuutjes zachtjes pruttelen.
Voeg de kookroom toe, meng goed.
Schep een beetje tomatensaus in de ovenschaal.
Leg vervolgens een laag aubergine plakjes in de schaal en daarop
vervolgens weer een laagje tomatensaus.
Maak laagjes van de aubergine en saus totdat alles op is.
Eindig met een laag tomatensaus.
Bak in ongeveer 30 gaar.
De baktijd van de lasagne hangt af van de dikte van de plakken aubergine en of
je de aubergine gegrild hebt of niet.
Serveer met wat pecorino en verse basilicum.
Buon appetito!
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En dan opeens heb je hem…’de pen’!
Nou ja, pen? De eerste keer dat ik de pen kreeg schreef ik
inderdaad nog met ‘de pen’ een stukje voor ‘t Loarse boekje. Zeker meer dan 35
jaar geleden. Nu gaat dat op de computer! En waar ga je het dan over hebben?
Misschien wel over hoe ik als elfjarige als eerste allochtoon op ‘t Loar kwam wonen. Dat wij hiernaar toe verhuisden omdat een paard in de garage in Berkenoord
niet echt door de buren gewaardeerd werd. Naast de duiven van mijn vader en
het paard van moeder kwam daar al snel een pony voor mijn zusje en mij bij. Een
pony die je niet kocht via Marktplaats maar gewoon bij je buurman, “Arie Scholten” die altijd de meest zadelmakke pony’s verkocht tot je er een zadel op legde.
Het buitenleven beviel ons goed, het werk wat er bij kwam kijken soms minder.
Na het eerste jaar stond de eens zo mooie tuin van de fam. Montizaan er niet al te
best meer bij. Het gras groeide inmiddels zo hoog dat mijn vader voor het eerst
kennismaakte met de zeis. Het enige werktuig dat nog door het eens zo fraaie gazon heen kon komen. Het gazon is overigens altijd een dingetje gebleven, na ieder
baantje maakte mijn vader met voorbijgangers een gezellig buurtpraatje, helemaal af kwam het nooit! Of zal ik jullie vertellen over hoe de buurtvereniging werd
opgericht in zaal Maartenshof?
Hoe mijn vader voor ons nogal onverwacht werd gekozen tot voorzitter van ‘t Loar
en hoe ik zelf die avond nog minder verwacht werd gekozen in het jeugdbestuur.
Hoe ik samen met jullie huidige voorzitter Mieke het eerste Paasvuur organiseerde
naast het huis van Lucas Veldhuis, met als enige versnapering warme chocomelk.
En hoe wij met de moeder van Mieke honderd eieren kookten en verfden in een
enorme ketel om deze later te verstoppen in het bosje van Els. Of dat we onze eerste dropping organiseerden en later dat jaar met de jeugd op kamp gingen.
Of beter,…. hoe jullie eigen buurthuis er kwam, afkomstig van Molukse gemeenschap die destijds hun kerk moesten afbreken. Dat we hiervoor geld verdienden
op de Vaassense Dorpsavonden waar Toon Bouwmeester met het rad van fortuin
een ware publiekstrekker was. Waar ook de fam. Veldhuis met hun vele ambachten in het middelpunt van de belangstelling stonden. Mooie beginjaren van jullie
buurtvereniging, waar mijn vader nog steeds smakelijk over kan vertellen.
Of zal ik iets vertellen over hoe ik als kind opgroeide op ‘t Loar waar iedereen elkaar kende en waar iedereen jouw naam kent. Waar ik dagen op ‘het bankje’ hing
met vriendjes uit de buurt. Dat we stiekem sigaretjes rookten bij Peter Bosch in de
hooiberg. Best bijzonder om in deze tijd nog steeds op deze plek te mogen wonen.
Misschien moet ik dat maar allemaal niet vertellen... en geef ik de pen maar beter
door aan Elly Aalhuizen. Die kreeg hem 35 jaar geleden ook van mij! Ook best bijzonder, toch?
Ingeborg Harleman-v. Dijk.
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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
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De geheimzinnige lachende foto in het vorige boekje was Ties Broekers geboren en getogen op het Loar waar nu de gebroeders Gradus en Tines met hun
moeder nog wonen aan de Vaassensebinnenweg.
Deze oude prent kreeg ik aangeboden door een kleinzoon van de ouders op
deze foto.
Vijf kinderen en een schoonzoon en opoe met de veluwse reepjes muts.
De ouders zullen wel een huwelijksjubileum herdacht hebben want zo’n statie
foto maak je niet maar zo.
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Een condoleancebezoek is gebracht aan
Een condoleance bezoek werd gebracht aan de familie van de Bunte wegens
het overlijden van Alex van de Bunte op 21 maart 2017. Alex is 64 jaar geworden.
Een condoleance bezoek werd gebracht aan de familie Bosch wegens het overlijden van Wijntje Bosch-Montizaan op 4 mei maart 2017. Wijntje is 94 jaar geworden.
Een condoleance bezoek werd gebracht aan de familie Klomp wegens het overlijden van Joop Klomp op 9 mei 2017. Joop is 81 jaar geworden
Onze buurt verliest een hierbij een aantal markante en fijne persoonlijkheden,
wij wensen hun familie heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Een voorbeeldig mens
Johannes Henricus Dunant de stichter van het Rode Kruis, schrijver en filantroop werd op 8-5-1828 te Genève geboren en stierf 30-10-1919 te Heiden. Dunant studeerde Letteren en Geschiedenis en reeds in 1857 gaf hij enige werken
uit over Tunis en de slavernij in de mohammedaanse landen en de Verenigde
Staten waaruit zijn liefde voor de mensen reeds sprak. Op een reis door Italië
was hij getuige geweest van de slag bij Solferino een Franse veldtocht in Noord
Italië. Hij schreef zijn ervaringen op omtrent de gebrekkige hulp aan gewonden
vooral bij Solferino 1862, dit boek Un souvenir de Solferino dat kort daarna in
de meeste Europese landen vertaald werd en grote belangstelling wekte. Door
zijn toedoen kwam in 1863 te Genève een Conferentie bijeen om na te gaan
hoe men de gewonden in de oorlog kon verzorgen, deze conferentie leidde tot
de stichting van het Rode Kruis in 1863, in 1901 kreeg hij samen met F. Passy
de eerste nobelprijs voor de vrede uitgereikt. Hij was het die van Napoleon de
derde de Oostenrijkse geneesheren die door de Fransen gevangen genomen
waren te veroorloven de gewonden te behandelen en deze gaf niet alleen het
gevraagde verlof maar beloofde ook de dokters vrij te laten.
Zijn stichting het Rode Kruis zie je bij oorlogen en bij rampen wereldwijd en
daarom is Henri Dunant voor ons op ’t Loar een voorbeeldig mens.
B.B.
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Jeu de boules lied
Medlodie ’t Huuske van Frits Rademacher
Jeu De Boulen doen we zo graag.
Donderdag’s op ’t Loar.
Wie bint dan in ons element.
De koffie stiet al kloar.
En hew een cijfertje etrokken.
Deur te pakken uut de zak.
Dan goan wie saam de bane op.
Um te winnen met gemak.
La la la la
Soms hej een dag dat alles lukt.
Mar ’t valt ok wel eens tegen.
Um dertien puntjes te verzamelen.
Dat hej zo mar niet ekregen.
Mar aw ze in de pocket heb.
Wat zo vake wordt ezeg.
Dan gauw eer met een fijn gevuul.
Van de bane weg.
La la la la
Wie holt zo van die fijne sport.
Doar geniete wie zo van.
Dus goa wulle samen iedere wéke.
Weer op de loarkit an.
De ballen rolt dan hen en weer.
De spanning stijgt ten top.
Het is verliezen of ’t is winnen.
Wie drink der een borrel op.
La la la la
Mar waw toch wel ’t veurnaamste vind.
Ie bint der lekker uut.
Dan heur je nog is iederene.
Met een niej geluud.
Doar wordt eproat ’t giet mar deur.
Veule nieuwtjes kom ie tegen.
Zo hebben wie zonder krante.
Informatie zat ekregen.
La la la la

Frans Nieuwenhuis
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Begrafenisgebruiken in Nederland
Afgelopen December 2016 is mij een goed vriend ontvallen, gehemeld zoals
mijn vader zou zeggen en het spreekwoord zegt als een vriend van je sterft
dan sterft er een deel van jou zelf. Je wordt er weer aan herinnerd dat alles wat
aards is maar tijdelijk is en alles wat je bezit moet je ook weer inleveren, ook je
vrienden. Het zette mij aan het denken met het weer toevertrouwen van het
stoffelijk overschot aan de aarde ’n heel geregel. Nu regelt een begrafenisondernemer heel veel. Je kunt het net zo waardig maken als je zelf wilt, vroeger
gebeurde dat door de buurt. Burenplicht zoals Bernard zou zeggen in Twente
en de Achterhoek noaberhulp en op die manier bleven vele van die gebruiken
in ere die reeds vele eeuwen oud zijn. De folklore van sterven en begraven was
dan ook zeer uitgebreid. In de huidige gewoonten bleven vele sporen achter
van vroegere denkbeelden ook bleven vele gebruiken bewaard waarvan de
oorspronkelijke betekenis veranderde, vroeger dacht men dat bij een stervende
de ziel door de ogen of de mond het lichaam verliet. Men sloot deze openingen
omdat er anders boze geesten in konden komen. Hoewel men thans veelal uit
esthetische overwegingen te werk gaat, is nog het bijgeloof levend dat de ogen
gesloten moeten zijn omdat er anders snel een andere dode in de familie komt.
Hoewel meer en meer begrafenisondernemingen de dodenverzorging geheel
op zich nemen is het in tal van plaatsen nog de gewoonte dat de naaste buren
hier buren- of noabershulp verlenen dat wil zeggen dat twee buurmannen en
twee buurvrouwen voor de gehele begrafenis d.w.z. het afleggen, aanzeggen,
klokluiden, kisten en ten grave dragen verzorgden de familieleden van de overledene kwamen er niet aan te pas. De reden hiervoor was omdat er geen tranen
op het lijkkleed mochten vallen en men zijn eigen familie niet in het graf mag
helpen. Deze burenhulp kwam nog het duidelijks tot uiting op de Veluwe en
in Drenthe en speciaal in Staphorst in de laatst genoemde plaats begeven de
naaste buren zich naar het sterfhuis zodra er iemand is overleden. De buurvrouwen naaien het doodskleed en
de mannen leggen af.
In Noord Brabant, Limburg en
de Gelderse Achterhoek is het
lijkkleed met zwart afgezet en
versierd. Kinderen en ongehuwden krijgen dikwijls een
blauwe versiering opdat de familienaam niet uit zal sterven
en wordt op dit witte hemd in
zwarte letters de voornaam van
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de overledene aangebracht. Het doodskleed of hemd mag niet te lang zijn anders zou men in de hemel erover kunnen struikelen. Aan de doodskleren die
in Friesland voor jong en oud steeds gereed lagen mag niet op zondag worden gewerkt, ook mogen er bij het naaien geen knopen ingelegd worden. In
Hardenberg krijgen de mannen een muts op zoals bij de joden. Bij de rooms
katholieken in de Gelderse Achterhoek en in Vlaanderen kreeg het jong gestorven meisje een kransje van bloemen welke door buurmeisjes was gevlochten,
een grotere krans kwam later op het graf. Er zijn nog van die gezegdes in omloop die gebruikt werden als iemand overleden was en één ervan is: ‘hij ligt op
stro’ of ‘hij is op een bed van stro gekomen’ dat herinnert aan het oude nog
geheel uitgestorven gewoonte om een dode nadat hij het doodskleed aan had
op het stro te leggen en dit stro heet lijkstro of reeuwstro. Dit op stro leggen
wordt bijna nergens meer gedaan oorspronkelijk werd er voor een stervende,
as in een kruisvorm op de grond gestrooid daarop werd een strowis gespreid
waarop de zieke werd neergelegd. Het was een beeld van onderwerping aan
het lijden en boete. Zolang de dode “overaarde” ligt zijn de ramen (blinden) gesloten, de gordijnen neergelaten of witte lakens voor de ramen aangebracht.
Het raamluik het dichts bij de kerk werd door familieleden gesloten en soms
sluiten de familieleden van elk raam een luik aan de kant van het sterfhuis. De
gewoonte om in het sterfhuis alle luiken uit de scharnieren te lichten en naast
de ramen op de grond te zetten kwam in de Krim voor, zij die het meest verwant zijn aan de overledene zetten daarvan een venster bij de luiken buiten.
De andere verwanten beperkten zich tot een luik. In Hoogeveen bevestigt men
zwarte katoenen lapjes aan de kant van het raam waar de dode is. In de sterfkamer werd de klok stil gezet, de spiegel bedekt of omgekeerd zodat de dode
niet in de spiegel kon kijken en van zichzelf zou schrikken. Alles wat glimt en
blinkt werd uit de kamer verwijderd en de opschik gaat van de schoorsteenmantel, de vloerkleden en matten werden opgenomen, men veegt het zand
van de vloer of schrobt de stoep in zes weken niet. Het feit dat iemand overleden is wordt door de aanzeggers bekend gemaakt. In Staphorst wordt de
avond na het overlijden ceel gemaakt, er wordt een lijst aangelegd van hen die
aangezegd moeten worden. Twee buren gaan naar het gemeentehuis om het
overlijden mede te delen. In Noord Brabant wordt door de buren bepaald wie
voor het aanzeggen moet zorgdragen terwijl op dezelfde manier ook wordt bepaald wie de baar moeten dragen.
Op de Veluwe heeft men een gezegde: klein is de rouwe valt de oude koe dood
d.w.z. dat wanneer er oude mensen sterven er niet zo veel droefheid is.
In ons land wordt de rouw op verschillende manieren openbaar. De rouw
wordt buitenshuis verkondigd door het plaatsen van een kruis getooid met een
rouwstrik of lijkbord (Limburg) voor het huis. Zo’n lijkbord is een smalle zwart
geverfde plank onder breed ± 20cm naar boven uitlopend tot ± 30 cm en afgerond in een halve cirkel waarop met witte letters de symbolen van de dood:
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kruis, doodshoofd of zandloper zijn geschilderd. Iedere timmerman die voor de
doodskist zorgt heeft zo’n lijkbord met meestal de opschrift “Memento Mori”
(gedenk te sterven ) of “Hodi Mihi, Cras Tibi” (heden ik, morgen gij) soms zien
we er een geschilderde wijzerplaat op met uren en wijzers. Bij een gestorven
kind draagt de doodsplank in plaats van een doodshoofd een engelenkopje.
Nog zegt men van iemand die er slecht uitziet, hij heeft het lijkbord achter zich.
In Roosteren (Limburg) wordt de dode door twee buren overluid en nemen ze
het lijkbord uit de kerk mee, om naast de deur van het sterfhuis te plaatsen. Na
de begrafenis zorgen de beide luiders dat het weer in de kerk wordt opgeborgen behalve kruizen en lijkborden zet men ook strobossen in kruisvorm met
zwart lint omwonden op de stoep of tegen de deurpost van het huis of boerderij. In Brabant is het de gewoonte om een bosje stro voor een sterfhuis te leggen dateert uit de tijd dat de Pest nog slachtoffers maakte. De magistraten gaven bevel dat het huis van de pestlijder door een bosje stro kenbaar gemaakt
moest worden. In Ossendrecht zet men een pop van stro voor de deur terwijl
een bosje stro met gekleurde linten paars, wit, zwart in Hellevoort duidt op een
dode. In oude tijden was men gewoon de dode allerlei gebruiksvoorwerpen en
persoonlijke eigendommen in het graf mee te geven. Herinneringen hieraan is
het meegeven van het naaigerei aan een vrouw, een jachtgeweer aan een man
of speelgoed aan een kind. Het komt nog voor dat men een kam of een scheermes welke de dode het laatst heeft gebruikt in de kist legt. Naast het persoonlijk aanzeggen van een dode luidde men in het algemeen ook de doodsklok,
de duur van het luiden hing vaak af van de belangrijkheid van de overledene.
In ons land wordt voor de doodgeboren en kort na de geboorte gestorven kinderen niet geluid, ook vaak wordt direct na het overlijden de klok geluid o.a.
in Ruinen, Dalen en Gramsbergen. Meestal wordt de dode dan met de voeten
vooruit de voordeur uitgedragen om de geesten te beletten terug te keren. Alleen in Kotten en Klazienaveen geschiedt dit door de achterdeur. In Dinxperlo
waar de kist op de deel staat gaat men door de dubbele achterdeur, baander of
indeur. Hier wordt de kist op een baar gedragen door buren of dorpsgenoten
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veelal gehuwde mannen en vrouwen. Deze naaste gehuwde buurmannen maken ook het graf gereed.
In Limburg wordt de baar met het witte kistje gedragen van een vrouwelijke
ongehuwde door meisjes en bij manlijke ongehuwde door jongens en de ongehuwde buurman verzorgt tevens het graf. In Zeeland is het in vele plaatsen
nog gebruikelijk om de baar aan de hand en niet op de schouders te dragen.
In Volendam en op Marken geschiedt dit eveneens. In Tholen en op Texel legt
men op de kist van de overledene die in het kraambed stierf een wit doek. De
paarden in Dedemsvaart dragen in zo’n geval geen zwarte maar witte pluimen.
Moeder en kind begraaft men soms in één kist. De weg die de begrafenisstoet
neemt is in vele plaatsen steeds dezelfde soms vooral in rooms katholieke streken wordt halt gehouden bij de kruispunten, kerken, kapellen of kruisbeelden.
Het feit dat ook in de grote steden de lijkstoet eenmaal om het huizenblok rijdt
voordat de stoet zich grafwaarts begeeft herinnert aan het bijgeloof dat de
geest van de overledenen de weg zal kwijt raken en niet meer in het oude huis
zal terugkeren. In Staphorst zorgt de naaste buurman voor paard en wagen ook
daar komt de kist op het stro te staan. De kist is daar bedekt met een blauw
gestreepte deken en bij een kraamvrouw een witte. De buurman loopt naast
de wagen en op een plank voor de kist zitten twee vrouwelijke familieleden. Zij
dragen een lange zwarte mantel waarmee ok het gezicht bedekt is. Achter de
wagen loopt een dubbele rij mannen. De klok klept driemaal voor een man en
tweemaal voor een vrouw. In Friesland en Brabant en Limburg dragen oudere
vrouwen een rouwkleed oftewel regenkleed dat tot op de grond reikt en het
hoofd geheel omgeeft zodat de geest van de overledene hen niet zal herkennen. Mannen dragen nog een tulen rozetje aan de pet of rouwband om de arm,
een treurhoed ontstaan in Zuid Beveland indien de hoed rand is neergeslagen.
Een Giethoorns begrafenis geschiedt per punter indien de familie erg groot is
per Bok. De lijkkist staat in het midden, de vrouwelijke familieleden zitten er om
heen op stoelen met het gezicht naar de kist om het hoofd dragen zij een zwarte doek die met de hand wordt vastgehouden de z.g. huilebalk. In Genemuiden en Huizen wordt vijf dagen na het overlijden begraven, in eerstgenoemde
plaats dragen de buren de lijkkist op een baar naar de begraafplaats. In Huizen
loopt men twee aan twee achter de baar alle mannen zijn hooggehoed.
Een typische benaming voor een begrafenis in Twente is grooven of doodbrulft. Het is een oude gewoonte dat predikanten in het sterfhuis een korte
dienst houden evenals in de aula of aan het graf oorspronkelijk zag men in
dit spreken het tegengaan van de macht van de boze. Tijdens de rouwdienst
in het sterfhuis worden op Oud-Beijerland de dragers bij de buren ondergebracht en is de stoet eenmaal bij de begraafplaats gearriveerd dan trekt men
in veel plaatsen vooral in Friesland driemaal om het kerkhof in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zegt men thans om de boze geesten
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te weren zei men, vroeger op Ameland gingen de mannen in de omgekeerde
richting van de vrouwen. Op vele begraafplaatsen liggen de graven van Oost
naar West zodat het gelaat naar het Oosten is gekeerd vanwaar de opstanding
verwacht wordt uit de tijd dat begraven een sociale plicht was dateert het gebruik dat elke deelnemer een schop met aarde op de kist werpt, heden strooit
men ook wel bloemen. Hoewel de begrafenismalen nu sterk zijn vereenvoudigd en meestal bestaan uit brood met kaas en koffie en thee zijn er nog plaatsen waar de uitvaart of het lijkmaal zeer uitbreid is in Berlicum N.B. houdt men
een gemeenschappelijke koffie maaltijd bestaande uit witbrood, ham en kaas
(oud) wit onversierd aardewerk gedekt op een wit tafelkleed gebruikt men in
Ferwerd voor een grafmaal dat uit witbrood bestaat als herinnering aan de oude rouwkleur. Blauw is de rouw kleur in Twente waar ook alles in blauw wordt
opgediend en met een blauw doek wordt afgewassen. Op de Veluwe was het
gebruik nog lange tijd in ere dat nabestaanden enkele dagen na de begrafenis de buren die bij de teraardebestelling hun diensten verleend hadden een
avond te hunnen huize uit te nodigen. Brandewijn en krentenbrood wordt dan
veelvoudig gebruikt in zuidwest Drenthe wordt op de zondag na de begrafenis
de rouw in de kerk gebracht. Alle familieleden zijn dan aanwezig en de dominee herdenkt in zijn gebed de overledene en smeekt troost af voor degene die
achter bleven. Hoewel het dragen van rouwkleding thans is afgenomen zie je in
Zeeland nog veel van de oude gewoontes. Vroeger zei men daar de boeren zijn
maar een week van de tweeënvijftig uit de rouw. Mijn vader zei wel eens ik had
tantes die heb ik niet anders gekend als in de rouw. Je had vroeger twee soorten rouw nl. de zware en halve rouw beide gevold door een periode van lichte
rouw. Men rouwt zwaar voor een echtgenote, ouder of kind. Halve rouw neemt
men aan bij verlies van een grootouder of kleinkind, broer of zus. De rouwtijd
voor een echtgenote of kind was 18 maanden gevolgd door drie maanden licht
rouw voor een kind dat voor ’t eerste levensjaar sterft duurt de rouw een half
jaar. Men rouwt in Arnemuiden langer dan op Walcheren en in geheel Zeeland
blijven vrouwen van middelbare leeftijd altijd in lichte rouw. Het is te begrijpen dat die rouwmanieren alle uitkomen in de speciale rouwkleding maar met
het verdwijnen van onze klederdrachten zullen ook deze rouwgebruiken uitsterven en geheel verdwijnen maar dit verhaal over het lijden en verblijden in
een buurt of streek verteld ons hoe belangrijk het is dat een buurt elkaar nabij
stond in goede en slechte tijden, je hield op deze manier elkaar op een tussen
twee haakjes goede manier in de gaten en dat leeft in onze buurt gelukkig nog
volop.
B.B.
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Gedichie ‘80 joar’
Ai tachtig bint eworden.
Dan denk ie ik heb ’t ehad.
Mar ie vuult oe verder nog gezond.
Dan knutselt ie nog wel wat.
Ie weet dat ’t een keer giet komen.
Doar ontkomme wie niet an.
Mar goa niet achter de geraniums zitten.
Doe wat en geniet ervan.
Ai kuj niet zo as de jongeren.
Veur in ’t gelid goan stoan.
Want hun heb noe de toekomst.
Um verder deur te goan.
Geniet van de laatste joartjes.
Dai hier nog wézen mag.
Pak dat met bei oe handen an.
Dan hej ’t goed volbracht.
Frans Nieuwenhuis

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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Gezegdes
(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)
Wie een vriend bedriegt, bedriegt twee keer.
Publiek is as ’n old wief loat heur mar kletsen.
’t ene is béter as ’t andere mar samen is alles goed.
Ie kunt béter niks doen as druk maken um niks.
Gauw is dood, langzaam lééf nog.
Ogen zeg oe meer as de mond.
Mensen mutten wat langzamer luustern.
Hoge bomen bint ’t eerste kaal.
Groot geliek is niet vake groot geluk.
Na de schooltied begint ’t echte léren.
Gedachten bint belastingvrie.
Die niks meer dut as dat he doen mot, dut te min.
Die um stark vuult mak um niet kwoad.
Een begrafenis zonder bloemen is mar een dooie boel.
Een dakpanne die dekt mut zurgen datte niet lekt.
’t is better rooie wangen te hebben as ’n blauwe neuse.
Een hane maakt meer kabaal as de henne die ’t ei legt.
Geven is bétter as lenen want ie krieg ut toch niet terugge.
Een goed peerd weidt niet verre van ’t arf.
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Wilt u meer informatie?
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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’
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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.

