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• Elektrotechniek
• Verlichting
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Van de bestuurstafel
Beste buurtgenoten,
Het blad is weer van de bomen, en datgene wat er nog ligt wordt vandaag bedekt met een laagje sneeuw. De winter is echt begonnen!
De dropping is weer geweest. Een mooie route met leuke vragen en veel gezelligheid. En natuurlijk hebben de kinderen al weer een bezoek gehad van
de Sint. Vele jaren hebben Astrid Plant en Petra Witteveen de activiteiten voor
onze jeugd verzorgd. Vanaf 2018 zal dit overgenomen worden door Freddy
Pothof en Marian de Jong. Ik wil dan ook de dames bedanken voor hun inzet en
Freddy en Marian veel plezier wensen met onze jongste leden. Toen ik de vraag
stelde aan Marian of zij het wilde overnemen met iemand anders samen, kwam
zij zelf met het voorstel om het samen met Freddy te doen. Freddy vertelde dat
hij zo’n leuke jeugd heeft gehad op ’t Loar, mede door de leuke activiteiten
vanuit de vereniging. Op deze manier wil hij dit dan ook graag doorgeven aan
de jeugd van ‘t Loar op dit moment. Mooi om te horen en heel fijn dat hij dit
samen met Marian wil doen.
Dit is het weekend van de Kerstmarkt in Vaassen. Onze Kerststal staat er weer
prachtig bij. Dit wordt ieder jaar weer verzorgd door de activiteitencommissie. Bennie
Breden zorgt ervoor dat het “volk” ook aanwezig is in de stal. Onze hartelijke dank daarvoor. Wat is een Kerstmarkt zonder een Kerststal zullen we maar zeggen!
De Nieuwsbrief wordt vanaf 2018 overgenomen door Inge Jansen van de Sligte (zie elders in het boekje en de Nieuwsbrief).
Meggy heeft dit vele jaren gedaan en ook haar wil ik bedanken voor de inzet.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de Nieuwsbrief zo veel mogelijk digitaal verstuurd kan worden. Dus zorg ervoor dat uw e-mailadres bekend is. Dit
bespaart de buurtvereniging veel kosten.
Dan wil ik u allen nog een hele fijne December maand toewensen. Hele fijne
Feestdagen met uw familie, vrienden, buren en bekenden. Denkt u er nog aan
oliebollen te bestellen bij ’t Loar en te komen op 30 december. Dit is echt gezellig! En natuurlijk in het nieuwe jaar de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari.
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Fijne dagen allemaal.
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?
Bijna het eind van het jaar 2017. Een afgezaagde zin:” wat gaat de tijd toch snel
voorbij” Maar het is de waarheid. Een dag, week, maand, jaar en je bent weer
aan het oliebollen bakken. Ik tenminste wel. Zelf bakken en dan het liefst direct
er een paar opeten. Dat is het allerlekkerste. Velen vinden het maar een gedoe om zelf te bakken en eerlijk gezegd is het dat ook wel. Maar ik kom er nog
steeds niet onderuit. Al jaren helpt een kleinkind mij hiermee. Eerst kleindochter Thirza maar die heeft inmiddels een baan als bakker en nu met kleinzoon
Mees als waardige opvolger. Secuur wordt er dan geturfd hoeveel er gebakken
zijn.
Oliebollen, appel en ananasflappen. Meer als 100 stuks en die vinden gretig aftrek. Dus op de bestelling van het Loar staan alleen rookworsten. Ook lekker.
Dan nu de terugblik van de voorbije 3 maanden.
September zijn weer de bekende gebruikelijke activiteiten begonnen.
Zondag 8 oktober hebben de klootschieters genoten van een bbq. Die geweldig was verzorgd door Wim en Carla.
Donderdag 12 oktober de datum van de jaarmarkt(nou ja, dat wat er nog van
over is) hebben de jeu de boulers zichzelf verwend met balkenbrij (geleverd
door Mark van Bussel) die ter plekke werd gebakken. Met druiven als fris toetje na.
Mooie traditie.!!
Op 17 oktober organiseerde Marjo Blokvoort-Duinstee van atelier de Bloksteek
een workshop Herfst haken en op 14 november de workshop dromenvanger
haken.
Een leuk initiatief, kijk ons eens voor meer leuke creatieve ideeën en workshops
op internet URL: http://atelier-de-bloksteek.webnode.nl/
Vrijdagavond 17 november was er een zeer geslaagde dropping (puzzel/wandel-tocht) vanaf de Loarkit. Het weer werkte mee, het was droog en de opkomst
was goed namelijk 7 teams.
Na een mooie wandeling over ’t Loar en
omgeving en de nodige raadsels en strikvragen was er de erwtensoep in de loarkit. Hierna volgde de prijsuitreiking en de
eerste plaats was een lekkere taart en die
ging naar de Van Zuukies en de tweede
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prijs een banketstaaf was voor de Loarse Deerns. Al met al weer een leuke sportieve avond met een gezellige nazit.
Op 26 november werd in de loarkit de
laatste Formule 1 race te Abu Dhabi van
dit seizoen bekeken. We hopen volgende
jaar dit ook weer te doen met een vaste
schare Max Verstappen fans op ’t Loar.
Hou volgend jaar de facebookpagina van
’t Loar in de gaten want daar op
aangegeven als er een Formule 1 wedstrijd in de Loarkit wordt bekeken.
Zaterdag 2 december was Sinterklaas op bezoek voor de
jongste leden van het Loar.
Toneelclub HELIAS is inmiddels ook weer begonnen met
het instuderen van een nieuw stuk. Daar kunnen we ons
ook weer op verheugen.
Woensdag 20 december Kerstbrunch voor de oudere leden.
Al enkele jaren een mooie voorbereiding op de komende
kerstdagen.
Vrijdagavond 22 december: bingo voor de liefhebbers.
Zaterdag 30 december de bestelde oliebollen etc. afhalen met daarna een pub
quiz. Dit wordt weer een gezellige, sfeervolle happening.
Vrijdag 5 Januari 2018: Nieuwjaarsreceptie voor alle leden in de Loarkit.
Laat U niet weerhouden om hiervan gebruik te maken.
Woensdag 7 Februari 2018: Stamppottenbuffet.
Dus er is weer voor elk wat wils. Schroom niet en doe er zoveel mogelijk aan
mee. De Loarkit is er door en voor iedereen.
De organisatie zet zich in voor U en stel ze niet teleur.
Tot slot wens ik U en iedereen om u heen heel mooie feestdagen,
een knallend uiteinde en een prachtig maar vooral gezond 2018 toe.
Groetjes van Rikie Gorkink.
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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

Nieuwjaarswens
Desiderata – Wensen
Wees kalm te midden van het lawaai en de haast,
en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.
Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen; zeg je
waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen: zij belasten de geest.
Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel en verbitterd kunnen worden.
Want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent.
Geniet zowel van wat je bereikt hebt als van je plannen.
Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn:
het is het werkelijke bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd.
Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen want de wereld is vol bedrog.
Maar laat je niet verblinden voor de bestaande deugd: veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom.
Wees jezelf.
Veins vooral geen genegenheid.
Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid is zij eeuwig als
gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar de tijd die achter je ligt.
Kweek geestkracht aan om bij onverwacht tegenslag beschermd te zijn.
Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.
Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht hier te zijn en ook al is het je al dan niet duidelijk
toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt,
en zo is het goed.
Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn,
en wat je werk en aspiraties ook moge zijn:
houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervolgen dromen
is het toch nog steeds een prachtige wereld.
Wees waarachtig en streef naar geluk.
“Desiderata” is geschreven in 1927 door Max Ehrmann (1872-1945)
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Oliebollen, appelflappen en
rookworsten actie 2017
Ook dit jaar verzorgen de dames van de pilatesclub de verkoop van de oliebollen. Dit jaar zal de opbrengst gaan naar de aanschaf van een AED- apparaat die
bij het buurthuis zal komen te hangen en voor iedereen te gebruiken is. Een
Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven
van een elektrische schok. Uiteraard zal hier uitleg over worden gegeven zodat
we weten hoe een AED te bedienen is.
Op 30 december zullen de oliebollen vers bij het buurthuis worden gebakken
door onze buurtgenoot; Guus Breden. Guus gebruikt hiervoor de ingrediënten
van Bakkerij Breden en Bakkerij van der Kwast zal de heerlijke appelbeignets
voor ons bakken. De dames zullen het buurthuis weer gezellig aankleden en
iedereen voorzien van een hapje en een drankje. Ook als u geen bestelling ophaalt, is het toch gezellig nog even langs te komen.
Van iedereen waar wij een email-adres van hebben, krijgen automatisch ook
een digitaal formulier toegestuurd. Mocht u de bestellijst ook liever digitaal invullen, laat ons dan uw email-adres weten via: ericabijsterveld@gmail.com en
we sturen u een digitaal formulier toe. Natuurlijk mag u uw bestelling ook doorbellen: Erica Bijsterveld: 06 - 305 25 100.
Inleveren van uw bestelling voor oliebollen, appelflappen en rookworsten
graag voor 23 december 2017. Ook mag u het bestelformulier in de brievenbus
doen bij het buurthuis.

Ophalen van uw bestelling oliebollen, appelflappen en rookworsten:
30 december vanaf 16.30 uur tot 19.30 uur.

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.

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

Kerst
Om gelukkig te zijn in deze kerstdagen heb je eigenlijk geen kalkoen nodig,
geen tafel vol met eten en drinken. Ook heb je geen restaurant nodig waar je
een kerstdiner wordt geserveerd. Licht en vrede hangen niet als lichtjes in de
kerstboom en komen niet over je heen met sentimentele muziek. Om gelukkig
te zijn in deze kerstdagen heb je licht en warmte nodig, geen koude neonschittering en niet de warmte die van radiatoren komt. Je hebt licht nodig in je hart
om de zin in je leven te zien en de warmte van iemand die echt van je houdt. In
armoede en kou en in diepe verlatenheid is er plots iemand in de wereld gekomen voor alle mensen om met heel zijn leven licht en warmte te zijn. Aan het
kruis heeft hij de wereld verlaten. Als je als kind openstaat voor het mysterie
van deze mens, de mens Jezus dan zul je licht ontvangen en warmte voelen.
Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2018
B.B.

Pubquiz
Wegens groot succes nu op herhaling. Een quiz over het jaar 2017.
We spelen in groepjes van maximaal 5 personen. Iedereen (jong en oud) is
van harte welkom om mee te doen. We maken ter plekke groepjes of je kan
met een eigen groepje meedoen. We starten om 20.00 uur en strijden om de
“PUBQUIZZERS VAN HET JAAR 2017”
Pubquiz: 30 december 20.00 uur in de loarkit.

Bedankje aan onze adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij elke 3 maand dit graag gelezen boekje
in de bus laten vallen. Onze hartelijke dank daarvoor.
Aan de lezers vragen we daarom om ook vergeet de adverteerders niet bij uw
aankopen! We hebben elkaar zeker nodig.
Wij wensen u goede zaken in ons fijne dorp Vaassen.
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Bedankjes
Het was een aangename verassing om Nelis en Marion weer eens te spreken.
We hebben de felicitaties en het cadeau namens ’t Loar, met genoegen in ontvangst genomen. De gemoedelijke ochtend ter opluistering van Johan ’s 70ste
verjaardag was zeer de moeite waard. We danken jullie er hartelijk voor.
Met vriendelijke groet,
Johan & Henny Vunderink
Langs deze weg wil ik graag onze buurtverenging bedanken voor het prettige
bezoek van Linda, Willie en Annie en de leuke attentie, het was een gezellige
morgen 4 oktober.
Toon en Leentje Broekers.
Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven met mijn verschrikkelijke
ongeluk in Frankrijk. Ook de buurtvereniging wil ik bedanken voor de bloemenbon die door Linda Spijker gebracht is.
Met vriendelijke groet,
Carla Duijn
Wij bedanken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling,
lieve bezoekjes, alle hulp en fijne brieven en kaarten die wij hebben
ontvangen na het overlijden van mijn man Dick Overeem.
Uw warmte en medeleven hebben ons geholpen in deze droevige tijd.
Met hartelijke groet,
Henny Overeem en kinderen.
Hierbij wil ik de buurtvereniging ’t Loar bedanken voor de cadeaubon die ik van
Rikie en Gradus mocht ontvangen voor mijn 80ste verjaardag.
Groet van Frits Dirksen
Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij een kaartje, telefoon of bezoekje hebben gebracht in het ziekenhuis, ’t Loar bedankt voor de bloemenbon.
Prettige kerstdagen en een gezond 2018
Annie Blokvoort

Quote
Trouw aan jezelf brengt meer geluk dan geld of status.
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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

Geluk
Wij wensen onze vrienden en kennissen een gelukkig nieuwjaar toe maar wat is
gelijk eigenlijk en wat verstaan wij onder geluk?
Gelukkig zijn is niet een bestemming maar het is een manier van leven.
Wie van geluk kan genieten als het komt moet niet klagen als het u weer verlaat.
Geluk hangt meer af van hoe je het leven beziet dan wat er gebeurd.
Geluk is als je je realiseert hoe gezegend je bent met alles wat je hebt.
Geluk is niet het doel van het leven maar het middel om te leven.
Geluk bestaat uit gevoel niet uit dingen.
Als je geluk hebt dan kan de fantasie van de één,
de werkelijkheid van een miljoen anderen veranderen.
Neem de tijd om vriendschap te tonen, het is de weg naar geluk.
Als je niet weet wat de weg is naar jouw geluk bouw dan zelf een weg.
Tussen hoop en herinneringen bloeit uw geluk.
Hoop is op zichzelf een soort geluk en misschien wel het grootste geluk
dat deze wereld te bieden heeft.
’n gelukkig 2018 toegewenst!
B.B.

Nieuwe leden buurtvereniging
Heugelijk nieuws de buurtvereniging ’t Loar is wederom groter gegroeid met
een aantal nieuwe leden nl:
Pascal Teriele en Rosalie van de Vlekkert
Kluinweideweg 16-1
8171 PS Vaassen
Fam. Oosterhof-de Vries
Martijn, Mea met hun kinderen Toerna en Elvira.
Hertenkampsweg 60
8166 JS Vaassen
Hartelijk welkom allemaal en wij hopen dat jullie veel plezier aan de buurtvereniging mogen beleven!
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In Memoriam buurtleden 2017
Alex van de Bunte
Geboren 1 oktober 1952 te Apeldoorn
Overleden 21 maart 2017 op ‘t Loar
Alex woonde samen met Jolanda op de Laarseweg 35 op ’t
Loar. Toen Alex in militaire dienst moest zocht hij een verzorger/ster voor zijn paard en plaatste hiervoor een oproep.
Het was Jolanda die hierop reageerde en zo hebben ze elkaar
ontmoet en sprong de vonk over.
Voordat Alex en Jolanda op ’t Loar kwamen wonen, woonden zij aan de Julianalaan met zicht op het Kasteel de Cannenburch, een prachtige plek maar niet hun droomplek.
Zij wilden graag een plek niet alleen voor hun zelf maar ook voor hun grote
passie de paarden. Deze droomplek vonden ze uiteindelijk op de Laarseweg
35 op ’t Loar. Alex en Jolanda waren snel ingeburgerd op ’t Loar en deden ook
graag mee aan allerlei activiteiten zoals o.a. biljarten en feestweekend.
Joop Klomp
Geboren 6 juli 1935 op ’t Loar Laarseweg 25
Overleden op 9 mei 2017
Joop was de oudste zoon van Jan Klomp en Mina Huisman
In totaal hadden zij 11 kinderen.
Joop is mede oprichter van de buurtvereniging ’t Loar en organiseerde veel activiteiten zoals het eerste bejaarden busreisje naar Erve Kots in Lievelde, totstandkoming van de Loarkit, het paasvuur enz. Joop was een verenigingsman in hart
en nieren.
Joop was er ook heel erg blij en trots dat Mieke zijn dochter en onze huidige
voorzitster van ’t Loar, de voorzittershamer van Joke Smit wilde overnemen.
Wijntje Montizaan – Bosch
Geboren op ’t Loar 23 mei 1922
Overleden 4 mei 2017 in de Speulbrink
Wijntje was de jongste van 4 kinderen van Hein Monitzaan
en Gerretje Vosselman
Wijntje was zeer muzikaal en heeft haar man Lammert Bosch
leren kennen op de accordeonvereniging Kunst na Arbeid.
Wijntje heeft veel liedjes gecomponeerd o.a. het Loarse
10

volkslied waarin ze o.a. beschreef de komst van de waterleiding, gas en elektriciteit op ’t Loar.
Op menig loars feestje traden Wijntje en Lammert spontaan samen op als muzikaal duo met een echt loars karakter.
Antoon Klomp
Geboren 15 oktober 1941 op ’t Loar Laarseweg 25
Overleden 20 april 2017
Antoon was het 5de kind van Jan Klomp en Mina Huisman
In totaal hadden zij 11 kinderen.
Antoon was een bekend ondernemer in Vaassen vanwege
zijn bedrijf Bouwmarkt Klomp aan de Jonasweg. Van begin
af aan was Antoon lid, betrokken en geïnteresseerd in de
buurtvereniging ’t Loar en adverteerde in de Loarse boekje.
Dirk ook wel Dick genoemd Overeem
Geboren 19 april 1943 te Appel dit is een buurtschap van de stad Nijkerk
Overleden 22 augustus 2017
Dick begon zijn loopbaan als bedrijfsverzorger maar zijn grote droom was om in de toekomst zelf een boerderij te hebben.
Nu 49 jaar geleden werkte Dick als vrachtwagenchauffeur
en kreeg hij de kans om een boerderij over te nemen van
Johan Dijkman uit het Veen, dit is op ’t Loar aan de Hertenkampsweg 16. Voordat Dick op het Veen kwam was dit een
trefpunt op ’t Loar waar zwervers en ontheemden een gastvrij onderdak kregen.
Op de Hertenkampsweg 16 heeft Dick samen met zijn vrouw Henny een bloeiend agrarisch bedrijf opgebouwd en inmiddels heeft hun zoon Jan het bedrijf
overgenomen.
Dick en Henny hebben samen 49 jaar met veel plezier op ’t Loar gewoond en ze
hebben hier echt hun plekje gevonden.
Het valt ons zwaar dat we dit jaar afscheid moesten nemen van deze vijf leden
van onze buurtvereniging.
Wij wensen hun familie heel veel kracht, steun en geborgenheid toe van de
buurt.
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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 die op de foto stond in het vorige boekje uit de vorige eeuw was van
de familie Gerritsen waaronder helemaal rechts Trees Timmer die woonachtig
is aan de Kluinweideweg.
Onderstaande foto kreeg ik aangeboden door een Loarse, herkent u haar en
wellicht de anderen ook?
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Recept
Lekker spicy recept om warm van te worden in de winter!
Curry van rundvlees met aardappelen
Voor 8 personen
Verwarm 1 theelepel bruine mosterdzaadjes in 2 eetlepel hete olie
tot de zaadjes gaan springen.
Bak 5 fijngesneden teentjes knoflook
en 1 eetlepel geraspte gemberwortel 2-3 minuten mee.
Roer er 2 fijngesneden uien, 1 ½ theelepel geelwortelpoeder (koenjit)
½ theelepel gemalen komijn
1-2 theelepel chilipoeder
2-3 theelepel zout
2 theelepel tamarindepasta of citroensap
3 theelepel garam masala of kerriepoeder door.
Voeg dan 1 ½ kg runderstooflappen in repen toe en bak ze al omscheppend
even mee.
Schenk er 7 ½ deciliter heet water bij,
Dek de pan af en laat het vlees op zacht vuur 2-2 ½ uur stoven.
Voeg wat extra water toe als er tijdens het stoven te veel vocht verdampt.
Roer er 1 ½ kg aardappelen in stukken en 2 deciliter kokosmelk door
en stoof het gerecht nog circa 30 minuten tot het vlees gaar is.
Garneer met 2-3 eetlepel fijngesneden koriander.
Circa 620 kcal p.p.

Sinterklaas op het Loar
Ook dit jaar kwam Sinterklaas weer bij de kinderen van ‘t Loar.
Hij was samen met 3 pieten gekomen. En 2 van die pieten die hadden van de
omkeerpasta gegeten. Sinterklaas zei dat het heel gevaarlijk was als je er van at.
Maar ze bleven maar eten en wilden niet meer luisteren naar Sinterklaas. Toen
moesten wij in het oplosboek kijken. En we hadden de goede bladzijde gevonden maar het stond overal omgekeerd om geschreven. Dus moesten we het
aan de Pieten geven. En die konden het recept wél lezen. Koffiemelk met suiker
met prik en dat moesten ze drinken. En toen waren ze gelukkig weer normaal!
En hebben we nog met z’n allen gedanst en de kadootjes uitgepakt. Het was
een heel gezellig feest!
Groetjes van Tim en Cas Overeem.
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

E
lektro
Elektro
Elektrotechnisch
installatiebedrijf
Elektrotechnisch installatiebedrijf

Type 224, 250 x 200 cm (B x D)
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Een voorbeeldig mens
Een voorbeeldig mens is volgens Kramers woordenboek iemand met een navolgwaardig gedrag zoals hij geleefd heeft en die zich vaak voor de medemens
inzette naar zijn vermogen en talenten. Deze keer gingen mijn gedachten uit
naar mensen die hier op ‘t Loar geleefd en gewoond hebben. Ja er zijn er genoeg waar ik als mens graag een voorbeeld aan zou willen nemen maar dit keer
gingen mijn gedachten uit naar een mens met helemaal geen naam, hij was gehandicapt en woonde op ‘t Veen, nu de boerderij van Jan Overeem.
Vroeger woonden er de familie Dirksen waar Ap met de benen inwoonde, van
Ap is heel weinig bekend, ik ken alleen de verhalen die mij verteld werden in
donkere winterdagen rondom de potkachel. Ap kon niet lopen zijn benen waren verlamd of waren stompjes. Hij deed werk zoals suikerbieten uitdunnen,
onkruid bestrijden of aardappelen sorteren en rapen en zoals mijn vader en
zwager mij verteld hebben werd hij met de fietstransport naar het bouwland
of aardappelveld gebracht en gehaald maar dat werd ook wel eens vergeten
volgens Wim G. Dan kwamen ze tijdens het avondmaal er achter dat Ap nog op
het land was. Ap kreeg kost en inwoning en sliep op de deel. Ap deed wat hij
kon naar zijn vermogen, ik geloof dat hij op deze manier best het predicaat de
voorbeeldige mens verdiend.
Zullen deze mensen in deze tijd nog geboren mogen worden?
B.B.

De Reformatie
In 1517 500 jaar geleden publiceerde Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de
misstanden in de kerk van zijn dagen, dat dit zou uitlopen op een kerkscheuring
heeft hij niet kunnen voorzien. Hoe zag toen het land Italië eruit waar het Vaticaan het kerkstaatje onder hoorde.
Italië was in die tijd een gemeenschap van kleinere staatjes, iedere stad met haar
omgeving was een samenleving op zichzelf en elk werd door zijn eigen tiran geregeerd. De Visconti en Gonzaga’s in Milaan en de Mantua, het geslacht Esther in
Fera ra, de Medici in Florence het geslacht Anjou in Napels en de Paus in de kerkelijke staat ’t Vaticaan. Men had door oorlog, list en geweld de macht verworven
en men trachtte deze met dezelfde middelen te behouden.
Men bedenke dat het voor de toenmalige machthebbers en het volk niet als misdaad gold zich van zijn vijand of een hinderlijke persoon door een dolksteek met
de daarop volgende salto mortale in de rivier de Tiber of de Arno te ontdoen. Dit
was de enige manier en allen die daar de macht voor hadden traden als de omstandigheden het nodig maakten zo op. Toen Cesare Borgia zijn eigen broer de
hertog van Gandia liet vermoorden en het lijk in de Tiber liet werpen werd de14

ze familie twist een lange tijd niet ontdekt totdat een visser zich meldde die het
had gezien. Toen men hem vroeg waarom hij er nooit eerder iets van had verteld
antwoordde dat hij wel honderd lijken in de Tiber had zien drijven en dat als iets
beschouwde dat de moeite van het vertellen niet waard was. Het gemeenschapsgevoel was dus zeer ingewikkeld, men leefde onder de druk van boven en van
de kant van de heersende families, de gewone burger had geen stem, de heersende klasse waren de meest gewetenloze en wreedste zij waren geen vorsten
door volkstemming of vererving maar vorsten bij de gratie van hun genie of door
verovering, zij waren condottiere naturen. Een aanvoerder huurde een bende
krijgsvolk en landsknechten veroverden een stad en riep haar als zijn heerser uit
en was zij sterk genoeg om tegen de buursteden het op te nemen dan was zijn
heerschappij erfelijk voor zijn nakomelingen die haar door macht en geweld of
list moesten verdedigen. Als een Italiaan uit de heersende klasse in de 15e eeuw
in zijn paleis te Florence of Rome wakker werd trainde hij een uur met zijn wachtmeester en in zijn rechterhand hield hij het zwaard en in de linkerhand tegelijkertijd een dolk als afweer wapen. Hij deed dit niet voor zijn gezondheid of om een
regel te volgen maar omdat hij niet wist of hij het volgende ogenblik misschien
zijn leven moest verdedigen, overal kon een gehuurde sluipmoordenaar staan of
dat een andere vorst hem wou overvallen of doden. Voor de heersende klasse bestonden slechts oorlog, jacht en feesten, de schone vrouwen, de schone natuur
en de schone kunst men kende niet anders dan het zuiver egoïsme voor zichzelf
en voor zijn geslacht. De rijke Italiaan nam deel aan toernooien, bruiloften of optochten en dan reed hij voorop prachtig gekleed in groene purperkleding of licht
gele zij met een violette cape over zijn schouder en een baret met edelstenen bezet en met wapperende struisveren, het gevest van zijn dolk is vervaardigd door
Benvenuto Cellini en om de hals draagt hij een gouden ketting in vele snoeren,
het bit van zijn paard is van zilver en zijn tuig is met goud beslagen. Alle straten
waardoor hij rijdt zijn met bloemen bestrooit, alle huizen zijn versierd met bonte
tapijten die van de balkons afhingen, alle kerkklokken luiden en boven hen uit
klonk het diepe gedreun van de stormklok van het raadshuis te zijne ere, ter ere
van de heer der heersers, de kerkelijke macht van de Paus trad geheel op als een
wereldse macht. Toen Paus Leo de X uit het Vaticaan verhuisde werd de optocht
voorafgegaan door dwergen en hofnarren, wit gehoefde paarden en muilezels
met purperkleed bedekt. Tweehonderd edelen allen te paard reden voor de Paus
uit en een tamme olifant en twee luipaarden liepen voor de Pauselijke draagstoel
uit, zelf zat hij in de schaduw van wuivende struisveren waaiers met zijn zware lichaam in het Pauselijke habijt met een tiara op zijn hoofd. Dikke wallen onder de
ogen, een kromme neus als van een Nero uit de Romeinse Keizertijd. Op zijn weg
waren erebogen opgericht met Latijnse opschriften waarop hij met de wijzen uit
de oudheid werd vergeleken. Dit alles staat en stond in schril contrast met de leer
van Jezus zoals de altaren waar Maarten Luther zijn stellingen op baseerde, dit
waren de missstanden in de kerk van die dagen en nu 500 jaar later stellen wij de
vraag hoe vinden wij katholieken en protestanten elkaar terug en wat hebben wij
geleerd en wat moeten wij nog leren.
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

Buurt BBQ Kluinweideweg
Op 24 september werd er wederom een buurtbarbecue van de Kluinweideweg
gehouden,
dit keer waren er 4 jubilea onder ons midden die wat te vieren hadden namelijk
Herman van Zuuk 50 jaar, Mieke Bourgonje 70 jaar, Toon Broekers 70 jaar en
Henk Nengerman 75 jaar.
Omdat Herman 50 jaar was geworden werd dit keer de barbecue bij Herman en
Heidi gehouden, een mooie locatie en alles zag er gezellig uit.
Er was een biertap op een bakfiets van Guus, diverse soorten vlees voor ieder
wat wils en een lekkere salade gemaakt door Jo. Het zonnetje scheen en dat
maakte het gelijk een stuk aangenamer. Naast de buurtbewoners was er
nog een speciale gast in ons midden
namelijk een tante van Heidi, Dinie
Bouwmeester helemaal uit Canada,
zij was 14 dagen in Nederland voor
een korte vakantie en ook zij genoot
en deed gezellig mee. Zoals je ziet op
de foto kon iedereen fijn barbecueën
en bijpraten en natuurlijk nog even
nagenieten van de late september zomerzon.

Wijze gezegdes
Zorgen moet je doen, niet maken.
Wacht niet op het leven, ’t leven wacht op jou.
Als een ieder aan hem zelf denkt is aan iedereen gedacht.
Het geheim van een goede sfeer ligt in de voortdurende behoefte anderen ook
gelukkig te maken.
Liefde brengt liefde voort zoals haat, haat voortbrengt.
Echte bankgeheimen vind je in ’t park.
Achter elk verwijt schuilt verlangen.
Een blij hart klopt ’t langst.
Zelfs de beste boer plast hem wel eens over de klompen.
Hij die geen tijd heeft is nog armer als een schooier.
Wat baat rijkdom als je toch arm moet sterven.
Je leert je vrouw het best kennen als ze bij jou is weggegaan.
Jeugd is geen leeftijd maar een gevoel.
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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

Alex van de Bunte
Lieve mensen van het ’ t Loar,
Zoals jullie weten is op 21 maart mijn lieve Alex overleden. Zijn wens was om
thuis op het mooie ‘t Loar afscheid te mogen nemen van alles wat hem lief was.
De laatste dagen van zijn leven heeft hij in de erker gelegen en kon zo nog genieten van het mooie uitzicht. Daar werd hij altijd zo blij van. De mooie luchten en de prachtige zonsondergangen. Toen hij overleed brak de zon ook door
de wolken en scheen op zijn gezicht. Dat was voor ons een heel bijzonder moment. Tijdens zijn ziekte hebben wij ervaren hoe fijn het is om op ’t Loar te wonen. Jullie belangstelling, kaartjes, bezoekjes en attenties heeft ons zo goed gedaan. Ook de enorme belangstelling tijdens de condoleantie en de dag van het
afscheid voelde als een warme deken. Daar wil ik jullie voor bedanken. Nu zijn
we een tijd verder en ervaar ik hoe het is om zonder Alex verder te leven. Dat is
verdrietig en ik mis hem enorm. Maar ook nu ervaar ik hoe fijn het is om op ’t
Loar te wonen. Door de belangstelling, medeleven, behulpzaamheid en de kopjes koffie drinken om de keukentafel voel ik mij niet alleen maar één met iedereen om mij heen. Ik voel dat Alex vanwaar hij nu is over mij en onze kinderen
waakt, zoals hij ook deed toen hij nog bij ons was. Dat geeft mij troost en kracht
om door te gaan met wat er op mijn pad komt. Ik hoop en wens dat ik nog veel
met jullie mag delen.
Lieve groeten van Jolanda
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Wij feliciteren
Johan Vunderink, Toon Broekers en Henny Overeem zij
zijn 70 jaar geworden.
Margreet Heemskerk met haar 75ste verjaardag, Frits Dirksen
met zijn 80ste verjaardag en Miep Kolkman en Grad Kremer- Leerkes
met hun 85ste verjaardag.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Willy Bouwmeester, Riek Kamphuis, Annie Blokvoort,
Mans Wijnhoud, Gerrie Spijkeren Jan Huisman.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van harte spoedig
herstel toe.

Een kraambezoek is gebracht aan
Lisette en Mark van Bussel met de geboorte van hun zoon Sil op 15 september
2017 en Ellen en Gerdo Boeve met de geboorte hun dochter Neeva op
21 augustus 2017.Veel geluk samen en van harte gefeliciteerd namens de
buurtvereniging.

Belangrijk: bezorging nieuwsbrief
Hallo leden van ‘t Loar,
Vanaf Januari 2018 zal ik ervoor zorgen dat er eens in de zoveel tijd een nieuwsbrief zal verschijnen. Ik wil u dan ook vragen om alle ingeleverde stukjes aan te
leveren bij: hetloar@hotmail.com.
Tevens ben ik bezig om alle email adressen te inventariseren.
Is uw email adres nog niet bekend , zou u deze dan willen mailen. Graag met
naam en adres. We willen ernaar toe werken om zo weinig mogelijk nieuwsbrieven bij u in de brievenbus te moeten doen.
Het kan ook zijn dat u een mail van mij krijgt omdat ik geen naam aan het mailadres kan koppelen.
Mocht u niks horen dan is uw mail adres bij mij bekend.
Graag vraag ik uw medewerking zodat iedereen op tijd de nieuwsbrief kan ontvangen.
Groetjes,
Inge Jansen van der Sligte
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Hallo allemaal,
Allereerst bedanken wij Elly voor het doorgeven van de pen!
Sinds 1 oktober zijn we jullie nieuwe buren (Kluinweideweg 16-1), we zullen
ons even voorstellen.
Mijn naam is Rosalie van de Vlekkert, 22 jaar oud en ik kom uit Emst.
Ik werk in de thuiszorg van de Speulbrink in Vaassen en dat doe ik met veel plezier!
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn vriendinnen en familie.
Mijn naam is Pascal te Riele, 21 jaar oud en ik kom uit Vaassen.
Ik ben sinds kort begonnen met werken bij Centraal Beheer Achmea op de afdeling, schadeverzekeringen voor particulieren.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken, fitness en leuke dingen doen met
mijn vrienden en familie.
We wonen hier met veel plezier en daar willen we Erik en Mieke voor bedanken!
Bij deze geven wij de pen door aan Cas (Wim Breden).
Groetjes, Rosalie & Pascal

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

Gezegdes
(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)
Ik mag oe graag lieën.
Wie het onderste uut de kanne wil hem, kreeg de deksel op de neuze.
Ik hep piene in ’t Lief.
De henne is van de leg af.
Wat loop ie toch te kranewaken.
20
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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.

