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‘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

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

Buurtvereniging ‘t Loar
K.v.K. Zutphen V102777
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Van de bestuurstafel
De zomer is weer voorbij en terwijl ik dit zit te schrijven raast de wind om het
huis en over het land. De eerste eikels vallen weer en ik heb de buren al weer
zien blad blazen. Wat gaat het toch snel.
Onze zomerse gedachten werden nog even onderbroken door trieste berichten vanuit de buurt. Een aantal leden zitten in een ziekteproces dat veel zorgen
meebrengt.
We hopen dat zij kunnen blijven hopen en vertrouwen.
Ook hebben we afscheid moeten nemen van Dirk Overeem. Velen zullen hem
kennen als de boer van de Hertenkampsweg die je tegen kwam in zijn tractor
met een grote glimlach.
We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.
Het Loarse weekend is al weer achter de rug. Het programma was weer wat
aangepast om iedereen een leuke dag, avond of moment aan te bieden om de
buren te ontmoeten. De buren die er waren hebben volgens mij genoten. Het
was erg fijn dat er ook een aantal nieuwe buren aanwezig waren. Het was gezellig, goed verzorgd en het weer was uitstekend.
Toch moeten we wel constateren dat een heel weekend een tentfeest niet voldoet aan de behoefte van de meeste buren. Bij alle activiteiten was het gezellig,
maar het aantal mensen dat aanwezig is laat dan toch wel te wensen over. Dit
moeten we meenemen met de evaluatie, wat betekent dat voor volgend jaar?
Ik denk wel dat we de traditie van 1 keer per jaar een ontmoeting, feest in welke vorm dan ook, voor iedereen voortgezet moet worden.
De vraag is alleen hoe? Een leuk onderzoek, en als u ideeën heeft dan horen wij
dit graag.
De komende maanden zullen verder gaan met de vaste activiteiten.
De toneelvereniging begint weer met het oefenen van het nieuwe stuk, de pilates dames komen weer in beweging, de jeu de boulers en de klootschieters
zijn de zomer gewoon in beweging gebleven, de biljarters pakken de keu weer
op en er wordt alweer vergadert over de komende activiteiten.
Mocht u gevraagd worden om bijvoorbeeld ergens mee te helpen, in een commissie plaats te nemen, de Nieuwsbrief te verzorgen of iets anders, denk dan
even na voordat u nee zegt. Samen moeten we het doen, en het is o zo gezellig
om bij de buurtvereniging betrokken te zijn.
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?
Nou, om kort te zijn: het was zomertijd dus er gebeurde niet zoveel het voorbije
kwartaal.
In elk geval niet in en om de Loarkit.
Er zal in ieders privé situatie vast wel het één ander zijn voorgevallen hetzij in
lief of in leed. Maar daar zal het in dit schrijven niet over gaan.
In juni was ik geëindigd met de busreis en toen begonnen de vakanties.
P.s. de gladiolen van boer Jos doen het uitstekend.
De grijze golf ging al even voordat de scholen vrij kregen en daarna waren het
6 weken voor de schooljeugd. Je zag het in Vaassen. Veel onbekende mensen
in het dorp en op de Hertenkampsweg veel fietsers naar of van de campings.
In de Loarkit gingen nog enkele activiteiten door zoals klootschieten, jeu de
boulen en de zondag- en maandagavondopenstelling.
Op dinsdag avond bij goed weer ging een groepje dames samen fietsen. Dit
hebben ze eind augustus afgesloten met een hapje eten in de Honingpot in Epe.
De biljarters hebben op een mooie zondagmiddag hun winnaars gehuldigd tijdens een feestelijk samenzijn.
En ondertussen moest wel het feestweekend worden georganiseerd.
Dit heeft inmiddels ook weer plaatsgevonden op 1, 2 en 3 september.
Op vrijdagavond een darttoernooi op zaterdagmiddag waren de jonge kinderen in de tent uitgenodigd. Om 5 uur een voortreffelijke barbecue.
Met ondertussen vogelschieten en aansluitend een gezellige avond met als
thema “boerenbruiloft”. Velen hadden hun kleding hierop aangepast en er
werd een heus bruidspaar verwelkomt. Met een pub quiz tussendoor kon de
kennis worden getest.
Op zondagmiddag was het jaarlijkse klootschiettoernooi.
Het rad van avontuur draaide zodat het geluk om een prijsje te winnen kon
worden beproefd. Tot slot werd er door de liefhebbers in de tent de voetbalwedstrijd bekeken van ons
Oranje-elftal. Dat was het einde van 3 dagen pret in de tent.
De data van de komende activiteiten zijn nog niet precies bekend, dus hou de
aankondigen op papier of mail goed in de gaten.
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Het zal niet veel verschillen van andere jaren.
Toneelclub Helias heeft inmiddels ook een oriënterend gesprek gehad over wat
het dit jaar zal worden.
Dan gaan we nu de herfst in en verheugen we ons op de gezellige decembermaand.
Wat gaat een jaar snel voorbij en zitten we weer aan de glühwein en oliebollen.
Tot kijk in de Loarkit.
Groetjes van Rikie.

Wij feliciteren
Hennie Dirksen is 65 jaar geworden en Mieke Bourgonje werd
70 jaar. Mies van van den Hoorn is 85 jaar geworden en
Anna Marissink en Marie van Bussel werden 86 jaar.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Mieke Bourgonje en Carla Duijn.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van harte spoedig herstel toe.

Condoleancebezoek is gebracht aan
de familie van Dick Overeem, Dick is 22 augustus 2017 overleden.
Wij wensen Hennie en de familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

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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Aanbevolen door de meeste verzekeraars!

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

isolatiewerken

GISOLA b.v.
voor warmte,
koude en geluid

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

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

Feestweekend
Het feestweekend ter gelegenheid van ons 37 jarig bestaan was dit jaar van vrijdag 1 september tot zondag 3 september en het thema was ‘de boerenbruiloft’.
VRIJDAG
Op de Vrijdagavond begon het feestweekend met een darttoernooi en de
feesttent was verandert in een heuse dart arena waar zowel geoefende als ongeoefende darters een gooi deden met hun dartpijlen naar de eerste plaats.
Uiteindelijk was het Jeroen Bouwmeester die de eerste plaats opeiste
en de eindstand van de eerste 3 prijzen
zag er als volgt uit:
1 ste prijs: Jeroen Bouwmeester
2de prijs: Hendri Bekamp
3de prijs: Joop Wijnhuis
ZATERDAG
’s Middags was er een leuk programma
georganiseerd voor kinderen tot en met
12 jaar door Astrid Plant en Petra Witteveen. Ze hebben met de kinderen oud
hollandse spelletjes gedaan zoals jenga, sjoelen, muismeppen en vlegelhangen.
De winnaar kreeg een medaille en de rest snoepgoed.
Vogelschieten
Zaterdag 2 september begon vanaf 17:00 vogelschieten onder leiding van het
Sint Maartensgilde uit Epe en Schietvereniging Prinses Juliana uit Emst. Dit onderdeel van het feestweekend valt bij velen in de smaak vooral omdat het vogelschieten dit keer gelijk plaats vond met de gezamenlijke barbecue waarvoor
je kon opgeven zodat er onder het genot van een hapje en drankje tussendoor op
de (houten) vogel geschoten kon worden.
De activiteiten commissie had de barbecue lekkernijen uitgestald op een boeren
platte wagen helemaal in stijl met het
thema ‘boerenbruiloft’ van het loarse feest.
Dit alles zag er heel verzorgd en smakelijk
uit. Terwijl er gebarbecued en gegeten
werd kon men ondertussen ook naar het
vogelschieten kijken of natuurlijk mee
doen.
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De uitslag van het vogelschieten zag er volgt uit:
de linkervleugel werd na 36 schoten eraf geschoten door André van Rijssen
vervolgens schoot Freddy Pothof de rechtervleugel eraf en daarna schoot Alfons Mulder met het 51ste schot de kop eraf. Wim Breden schoot met het 72ste
schot de staart eraf en voor het eerst in de geschiedenis van het Loarse vogelschieten schoot een vrouw Dia van Rijssen
de gehele romp van de vogel eraf en werd hiermee de nieuwe
schutterskoning(in) van ’t Loar 2017. Proficiat!
Toen het vogelschieten gedaan was werd iedereen in de tent uitgenodigd om
mee te doen met een pub quiz waarbij je met een groepje vragen moest beantwoorden die betrekking hadden op de getoonde beelden op een groot scherm
van o.a. filmpjes, muziekfragmenten en die je dan samen met je groepje moest
zien op te lossen. Doordat iedereen een willekeurige kaart moest trekken ontstonden er leuke groepjes die enthousiast met elkaar aan de slag gingen om de
vragen te antwoorden. Het groepje van Alice behaalde de eerste plaats.
Rond 20:00 uur ging het feest in de tent van start en dit jaar was de tent geheel aangekleed in de sfeer van ‘de boerenbruiloft’. Door de vele leuke oude
gereedschappen, meubilair en diverse attributen van vroegere tijden zag het er
heel gezellig bovendien waren de meeste van ons ook nog gekleed in een ‘boeren’ outfit zodat er in de tent een heuse ouderwetse ‘boeren bruiloft’ stemming
hing. Mieke onze voorzitster opende het feest en heette iedereen hartelijk welkom maar ze heette een heel speciaal welkom voor ons eigen ‘boeren bruiloft’
bruidspaar van deze avond.
Wie zouden dat toch zijn, er werd de hele middag en avond al druk gespeculeerd op de vraag; welk echtpaar van ‘t Loar is vanavond het ‘boeren bruiloft’
bruidspaar?
Maar eindelijk was het zover en zouden wij het weten en daar kwamen ze de
tent binnen lopen arm in arm …..
Met z’n tweeën prachtig gekleed volgens Veluws gebruik en het waren niemand minder dan Marga en Evert! Er was een speciaal welkomstlied uitgereikt
aan de feestgangers om het bruidspaar
toe te zingen en dat werd dus ook enthousiast gedaan uit volle borst.
Marga en Evert waren het bruidspaar op
ons loarse feest en binnenkort doen zij
dit feest ook nog eens dunnetjes over namelijk de volgende maand dan vieren ze
hun 25 jarig huwelijk.
Alvast van harte proficiat en op naar de
volgende 25 jaar….
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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

ZONDAG
Klootschiettoernooi
Bij stralend mooi weer werd op zondagmiddag 3 september het jaarlijkse recreatieve klootschiettoernooi gespeeld.
Om 13.00 uur begonnen diverse groepjes zich te verzamelen en werden bij
Henk ingeschreven als spelend team.
10 Teams dit jaar met in totaal bijna 60 deelnemers.
De uitslagen:
1. ’t Loar zuid-west
2. Cees en Co
3. Klootschietteam ’t Loar
4. Dreuge strotte
5. Fam. Jansen v.d. Sligte 2
6. Fam. Jansen v.d.Sligte 1
7. Laarseweg/Rietenweg
8. Rietenweg/Laarseweg
9. Team Bijsterveld
10. Team Fantasie

63 worpen
63 worpen
65 worpen
67 worpen
72 worpen
74 worpen
74 worpen
76 worpen
81 worpen
81 worpen

en 5 meter
en 0.5 meter
en 40 meter
en 15 meter
en 16 meter
en 46 meter
en 10 meter
en 1 meter
en 37 meter
en 23 meter

Voor het winnende team was er de wisselbeker en een smakelijke taart.
De nummers 2 en 3 werden eveneens beloond met lekkere prijzen die direct
door de aanwezigen werden opgepeuzeld.
Volgend jaar is er weer een toernooi met hopelijk dan weer een paar teams meer.
Kijk voor foto’s op onze website maar ook op die van Vaassen.nu zie internet
URL: https://www.vaassen.nu/fotos-2017/nggallery/24-2017/Klootschieten-’t-Loar
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Bedankjes
Hierbij wil ik de Buurtvereniging van harte bedanken voor de bloemenbon die
door Anna en Riekie werd gebracht ter gelegenheid van mijn 85e verjaardag.
Wij hebben een hele gezellige ochtend gehad.
Met vriendelijke groet,
Mies van den Hoorn
Bij deze willen wij Linda Spijker en Elly Aalhuizen bedanken die namens de
buurtvereniging op kraamvisite zijn geweest. Het was gezellig en wat een leuk
kado!
Bedankt!
Nick, Mireille en Job
Hierbij wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken voor de cadeaubon die Willy,
Toon en Leentje mij kwamen brengen met mijn 75e verjaardag.
Groeten, Annie Blokvoort-Strunk

Bijgeloof in het eten
In vroegere jaren schreef men sommige spijzen een bijzondere uitwerking toe
zo zou gebraden schapenvlees jou vrolijk maken en het geheugen versterken.
Varkensvlees gold als middel tegen zenuwachtigheid.
Gebraden duiven zouden troostend op een ziel werken.
De arabieren echter beweren dat duivenvlees koorts op wekte.
Hertenvlees werd over het algemeen minder gezond geacht.
Hazenvlees was gezond en bij veel gebruik ervan werd men mooi.
Noten zouden het bloed verdunnen en zuiveren en amandelen zou een middel
zijn tegen dronkenschap.
Granaatappels verwekten liefde en rozenbottels daarentegen haat.
Eten met deze stelregel zou zeer gezond zijn:
’s morgens eten als een keizer
’s middags eten als een koning
en het avondmaal als een bedelaar nuttigen
en ik wens jullie een gezonde eetlust toe.
B.B.
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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

Spreuken over oud zijn
Je bent zo oud als je je voelt.
Ouderdom is een levensfase waar veel toekomst in zit.
Als je ouder wordt, wordt alles minder behalve vergeten dat wordt meer.
Je bent nooit te oud om te leren.
Een oude vader kon zeven kinderen voeden maar zeven kinderen kunnen een
vader niet voeden.
De jaren tellen weinig voor wie iets anders telt.
Ieder mens wens lang te leven maar niemand wil oud zijn.
De ouderdom komt alleen tot diegenen die hem wenken.
De avond is mooi als de dag goed was.
Oud worden is mooi maar oud wezen niet zegt mijn zus Leis van 89.
Ouderdom komt met gebreken.
Oude bokken hebben stijve horens.
De oudste moet de wijste wezen.
Oude bomen mag men niet verpoten.
Hij is zo oud als de weg naar Rome.
Hij is zo oud als Methusalem.
Eert wat oud is en warmt wat koud is.
Wat oud is knort graag wat jong is dat speelt graag.
Zoals de ouden zongen zo piepen de jongen.
Wat! De duvel is oud.
Als oude honden blaffen, is het tijd om uit te zien.
Je bent nooit te oud om jonger te worden.
Men moet geen oude schoenen wegwerpen voordat men nieuwe heeft.
Geen oud wijf bleef aan het spinnewiel
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Spreekwijzen
Wie geheel radeloos wil zijn moet overal te rade gaan.
Wie zijn plicht kiest, kiest goed.
Wees in geen ding bezorgd maak het leven niet te ingewikkeld
want het leven is zo al ingewikkeld genoeg.
Er is voor elke deur een sleutel en voor elke nood een oplossing.
Strijd de goede strijd en houdt geloof in overwinning.
Een goede wil slecht elk geschil.
Doe altijd iets minder als je mag
en doe altijd iets meer als je moet.
Wie vervuld van liefde strijdt overwint altijd.
Als iets is geschied helpt klagen niet.
Een klein geloof zal uw ziel wel in de hemel brengen
maar een groot geloof brengt de hemel in uw ziel.
Wie veel begint eindigt weinig.
Ontvlucht een woord en mond een vliegtuig kan hem niet meer halen.
Veel doet hij of zij die veel lief heeft.
Voor wie leren wil is altijd een school.
Wie vuur wil hebben moet rook op de koop toe nemen.
Geven is leven, leven is geven.
De dood heeft geen almanak.
Een last verliest zijn gewicht als men erover kan praten.
Bang zijn zich aan koud water te branden.
De hond de jas voorhouden
Dan moet de wal het schip maar keren
t Moet al een ruige hond wezen, die twee nesten warm houden kan.
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Ik ben Elly Aalhuizen en eigenlijk hoef ik me verder niet
voor te stellen want vrij recent heb ik de pen nog gekregen
van mijn neefje Nick, maar Ingeborg toch bedankt voor deze eer! In de tussentijd is er niet veel veranderd. Sven woont nog steeds samen met zijn (Franse)
vriendin in Australië. Ze zijn erg druk met het regelen van een Australisch paspoort, maar denken er ook steeds vaker aan om zich te settelen in Europa/
Frankrijk. Onze middelste dochter heeft de reislustige genen van haar broer en
is ook regelmatig in het buitenland te vinden. Aankomend jaar gaat ze voor 10
weken naar Nepal om daar haar afstudeeropdracht te doen. Marit, onze jongste
dochter, heeft afgelopen schooljaar haar diploma behaald voor apothekersassistente en werkt nu met veel plezier bij Stellendam in Vaassen. De familie is
inmiddels ook flink uitgebreid met een aantal nichtjes/neefjes.
Ik geniet enorm van dat kleine grut!
Bij deze wil ik de pen doorgeven aan Rosalie van de Vlekkert.
Een mooie manier om de nieuwe inwoner van ’t Loar te leren kennen.
Welkom Rosalie!
Groetjes van Elly Aalhuizen

Allerlei
Waar komt de uitdrukking ‘eieren voor zijn geld kiezen’ vandaag erg toepasselijk in deze tijd met het eiergif schandaal. De uitdrukking is ontstaan omdat eieren van oudsher als dingen van weinig waarde werden gezien. Als datgene wat
je echt wilt hebben (geld) niet bereikbaar of beschikbaar is, je dan eieren kiest
in plaats van geld. In Friesland was in de zestiende eeuw een zodanig gebrek
aan geld dat men eieren als betaalmiddel gebruikte.
Voor een stuiver moesten maar liefst 32 eieren worden neergeteld.
B.B.
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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 familie in het vorige boekje nr. 150 zijn de familie Bouwmeester uit het Hanendorp nu Vaassensebinnenweg 3 waar nu Braakman woont. U ziet vader
en moeder Bouwmeester met opoe en kleine Gijs de jongste achter hen Jan
Bouwmeester en zus Grada daarnaast Marie Bouwmeester verloofde Gerard
Hullegie en Toon Bouwmeester die later met een loarse is getrouwd Marie Marissink.
Wie herkent deze grote familie uit de vorige eeuw waarvan er nog enkelen onder ons zijn?
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Recept
Kruudmoes
Kruudmoes is in de zomer hier op ’t Loar een veel gegeten Veluws gerecht.
Persoonlijk ben ik gek op een bord met kruudmoes.
Zelf maak ik het niet maar de buurvrouw of één van mijn zussen of nichtjes, die
brengen mij vaak een pannetje van dat heerlijke en gezonde spul.
Iemand die het niet kent zegt dat het geen combinatie kan zijn maar proef het
eerst maar eens.
Hier volgt het recept.
250 gram gort gepelde gerst – Pellegaste zeggen ze hier
1 ½ liter water
200 gram rozijnen
300 gram verse rookworst
200 gram gezouten spek
Enkele blaadjes kruizemunt oalkruid
Een paar blaadjes gehakte bessenblaadjes
En een paar handen vol verse kervel kruiden,
Zuring, selderij en jonge brandneteltoppen
En iets zevenblad
1 liter karnemelk
Suiker of stroop en vraag even aan een beste kenner m’n buurvrouw Leentje
want je moet erbij blijven en roeren zodat het niet gaat schiften zal ze zeggen.
Succes met de Kruudmoes
B.B.

Quote
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen
en geef me inzicht om het verschil tussen beide te zien.
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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

Type 224, 250 x 200 cm (B x D)
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Type 217, 300 x 200 cm
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Ê

Ê

Ê Ê

ÊÊ

Ê

Ê

Ê Ê

Moppentrommel
Op een morgen komt een man terug van een vistochtje van
verschillende uren en besluit om een dutje te doen.
Ondanks het feit dat ze niet vertrouwd is met het meer,
besluit de vrouw toch om de boot van haar man eens te gebruiken.
Ze vaart een eindje op het meer, gooit het anker uit en leest een boek.
Plots komt er een man langs met zijn boot.
Hij vaart tot naast de boot van de vrouw en zegt,
‘Goede morgen mevrouw. Wat bent u aan het doen?’
‘Een boek aan het lezen’ antwoordt ze, (denkend, ‘Is dat niet duidelijk?’)
‘U bent in een Verboden Te Vissen zone’ informeert hij haar.
‘Sorry vriend, maar ik ben niet aan het vissen.
Ik ben aan het lezen’
‘Ja, maar u hebt al het gereedschap.
Voor zover ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen.
Ik moet u een bekeuring geven en uw materiaal in beslag nemen’.
‘Als u dat doet, zal ik u moeten aangeven voor verkrachting’ zegt de vrouw.
‘Maar ik heb u zelfs nog niet aangeraakt’ zegt de man.
‘Dat is waar, maar u hebt al het gereedschap om het te doen bij u.
Voor zover ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen’, zegt de vrouw.
‘Nog een prettige dag verder mevrouw’, en de man vertrok.
Moraal: Discussieer nooit met een vrouw die aan het lezen is.
Waarschijnlijk kan ze ook nadenken.
Het is maar dat jullie het weten!
Zo ontstaan burenruzies...
Jantje zeurt al maanden zijn ouders de oren van hun kop dat hij een broertje
wil.
Op een dag is vader dat gezaag spuugzat. Hij roept Jantje en zegt:
“Kijk, hier heb je wat graszaad.
‘Strooi dit maar goed rond in de tuin en dan komt de ooievaar wel vanzelf.”
Jantje strooit het graszaad overal rond.”
Twee maanden later krijgen de buren een baby.
Tijdens het kraambezoek zegt Jantje tegen de buurman:
“Als je maar weet dat het niet jouw zaad was, maar dat van mijn vader”
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Een voorbeeldig mens
Wilhelmus Marines Bekkers beter bekend als Bisschop Rinus Bekkers geboren
20-4-1908 te Rooi St. Oedenrode een boerenzoon uit een gezin van 13 kinderen waarvan er 3 kloosterzuster en één priester werden. Bisschop Bekkers hield
van paarden zelf reed hij vaak paard. Hij is ook geportretteerd op een groot wit
paard. Hij was geen stadsmens ook al was hij Bisschop van den Bosch maar het
liefst was hij op het platteland vanwege zijn werk was hij wel eens bij de Paus in
Rome maar als het even kon ging hij terug naar zijn geliefde Brabant. Bisschop
Bekkers heeft tijdens zijn Pontificaat heel vaak gesproken in het TV programma
Brandpunt waardoor hij veel bekendheid kreeg. Zijn wapenspreuk was Caritas
pro armis dat betekende de liefde als wapen. Hij kreeg vooral grote bekendheid
door zijn streven naar grote openheid van de Katholieke Kerk ook wilde hij de
gezinsplanning en die verantwoording bij de gelovige zelf leggen wat in die
dagen heel wat stof deed opwaaien. Door zijn optreden in het tv programma
Brandpunt werd hij de vriend van iedereen zowel bij de katholiek of niet katholiek, de wereld maakte kennis met een prelaat die zich als normaal medeburger
bloot gaf. Bisschop Bekkers heeft van de kerk die meende het voor het zeggen
te hebben een luisterende Kerk gemaakt. Bisschop Rinus Bekkers was met zijn
innemende manier van optreden een vriend van zeer velen en als hij dan met
oprechte overtuiging in die dagen weer op de TV was geweest kwamen vaak
de meest ruwe bouwvakkers bij mij om hun sympathie voor de man te betuigen. Hij gaf de normale burger en gelovige weer hoop en vertrouwen in een
betere wereld. Bisschop Bekkers is altijd een vertrouwensman van de gewone
burger gebleven.
Hij is veel te vroeg gestorven op 7 mei
1966 in het Tilburg Ziekenhuis en hij is op
zijn uitdrukkelijke wens begraven in zijn
geboortegrond. Zijn graf in St. Oedenrode wordt nu nog vaak bezocht en zijn
vroegtijdig overlijden werd door velen
van ons als een groot verlies ervaren. Zijn
leven en daden hebben hem gemaakt
voor ons als een voorbeeldig mens.
B.B.
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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

Wij maken van een huis een thuis
Loop eens bij ons binnen.
Wij inspireren u graag met nieuwe ideeën voor de
aankleding voor uw woning!
Deventerstraat 15a - 8171 AA Vaassen
T: 0578-574460 E: info@kolkmanwonen.nl I: www.kolkmanwonen.nl

Feestmiddag
Feestmiddag Biljarters van ’t Loar en de Keuveloars
Zondagmiddag 2 juli hebben de biljarters van ’t
Loar de kampioenen gehuldigd, dit keer van het
seizoen 2015/2016 en het seizoen 2016/2017 en
dit werd gehouden in onze eigen loarkit.
Het eten en drinken was goed verzorgd want er
kon lekker gebarbecued worden.
De maandagavonden zijn zeer goed bezocht en
het is niet alleen het biljarten waar onze mannen
voor komen maar ook wordt er gretig gekaart en
uiteraard worden alle ‘loarse zaken’ doorgenomen.
Tijdens de feestmiddag werden de prijzen uitgereikt door Evert inclusief de wisselbeker, gesponsord door ons eigen biljart lid Bert Prins.
De eerste prijs voor seizoen 2015 was voor Jaap Spijker.
De eerste prijs voor seizoen 2016 was voor Freddy Pothof.

Een oud herinneringsprentje van...
Dit gedachtenisprentje, herinneringsprentje of bidprentje zoals het vroeger genoemd werd is van Martinus Gerhardus Broekers.
Vaak horen we wel eens namen van oudbewoners van
‘t Loar maar weten vaak niet
precies wie of wat, door deze
rubriek hopen we hier een
beetje verandering in te brengen.
Martinus Gerhardus Broekers
oftewel Ties Broekers is geboren en getogen op ’t Loar in
het jaar 1924 aan de Vaassensebinnenweg.
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Met Ziel & Zaligheid

Weer lekker in je vel zitten ?
Praktijk voor
psychosociale
therapie
& persoonlijke
ontwikkeling

Meggy Timmer
Kluinweideweg 17
8171 PS Vaassen
06-51204417
meggy@metzielenzaligheid.nl
Ook voor workshops intuïtief schilderen, speelse
kunstochtenden en stiltewandelingen. Kijk voor
meer informatie op www.metzielenzaligheid.nl

- Aanbouw
- Verbouw
- Nieuwbouw
- Onderhoud
Mullershofstede 19 8171KR Vaassen
Tel: 06-23945148 Email: info@bouwbedrijfriphagen.nl
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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

Gezegdes
(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)
Dat is een fienen met een grof hemp an.
Van bóven bont en van anderen stront.
Kruumels is ok brood.
’t Is mien lood om old iezer.
Trouwens ’t héf niks um ’t lief.
Vake blif er te veule an de striekstok hangen.
He hef van alles ehad mar doar is niks van over ebleem.
Toch is he met hangende peutjes teruggekommen.
Riekemans, ziekte en armansgebraad lopen gauw op stroate.
’t Is klingkloare onzin.
’t Is een gebed zonder ende.
Doar krieg ie op den duur spiet van.
Ik hep mien vanmargen een lekker eigien ekoak.
Ieder huusien héf zien kruusien.
Ik geleuve dak vanmargen de trui krange heb annetrokken.
He wét ut altied bétter.
Bie de buren is ’t gres altied gruuner.
He is een Jan Doedel.
Vandage bin ik een bittien strief in de botten.
He is altied un bitje zwaor op de hand.
’t Wordt nooit zo duuster of ut wordt wel weer licht.
’t Is ’n grote pochkonte der heurt um gien steen van toe.
Dent vret ons gien zak zolt op.
Wa’j veur niks krieg is lank hoar en vette luuze.
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Een helpende hand
Als baby woi geboren zo hulpeloos en klein.
Beschermd deur bei de olders.
Dan woj ineens wat groter.
Ie durf ’t léven an.
De eerste passen wat onzeker.
Die hand die is der dan.
Refrein
Een helpende hand wik graag oe geven.
Um zo met mekare deur ’t léven te goan.
Het gef oe vertrouwen doar blif wat an kleven.
Een handdruk beduud oe niet alenig te stoan.
En dan goj noa de schole.
’t Is nog wat onbekend.
Ie wordt een grote deerne.
En al een flinke vent.
’t Is leren steeds mar leren.
Soms gét ’t niet zo best.
Mar met wat aandacht en begrip.
Een handdruk dut de rest.
De joaren goat verstrieken
ie wordt noe man en vrouwe.
Tut dat de grote liefde kump.
Ie zweert mekare trouw.
De dag is an e broaken.
De geboorte van oe kind.
Diej met beschermde hand.
Opnieuw weer teer bemind.
Noe goat ze veur oe zurgen.
Want ie wordt een betje old.
En toch zuj steeds weer maarken
Dat ze veule van oe hold.
Dat zal geregeld blieven.
Al kuj dan hos niet meer.
Mar gegarandeerd ’t is dag of nacht.
Die hand die is der weer.
Frans Nieuwenhuis
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Dieren op ‘t Loar
In de wei bij Jan Terwel loopt een prachtig Welsh hengstveulen. Dit veulen is
van de palamino merrie van Cas Breden. Als een volleerd model kijkt het veulen in de lens want volgens ingewijde bronnen hebben zelfs de Amerikanen belangstelling voor dit veulen!
De Welsh Mountain pony heeft een maximale
schofthoogte van 1,22 meter.
Dit zijn de pony’s die afstammen van de Welsh
pony’s uit de bergen van Wales.
Ze hebben een edel en klein hoofd met mooi
gevormde spitse oren, grote goedmoedige
ogen en een breed voorhoofd.
De kaak moet mooi uitgesneden zijn en moet
aflopen in een smalle snuit. De nek moet lang
genoeg zijn en moet mooi gedragen worden
met een schuine schouder die duidelijk zichtbaar in de schoft overgaat. De benen moeten
vierkant gesteld zijn met goede platte botten
en ronde, harde voeten. De staart hoort hoog
ingezet te zijn en moet vrolijk gedragen worden.
De beweging moet recht, vlot en vrij zijn met een goede buiging in de spronggewrichten.
Alle kleuren worden toegestaan, behalve bont.

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.
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Een leuke coupe voor dames, heren en kinderen.
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een compleet assortiment
ruim 14.000 artikelen

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

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

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

Met ons eigen wagenpark leveren we dagelijks

Verkoop +31 (0)571 287 040

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

Vestiging Zeist

en (sport)verenigingen. Kwaliteit, flexibiliteit,

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

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

10-3559 Advertentie Lieferink 148x210.indd 2

www.lieferink.nl - info@lieferink.nl
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BAKKERIJ
LUNCHROOM
Ook beschikken we over een tearoom
• Uitgebreid assortiment brood en banket
• Diverse specialiteiten en streekproducten
• Uitgebreide kaart voor uw lunch of tussendoortje
• Diverse attenties voor speciale feestdagen

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

