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Zaal-Café-Bar
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Van de bestuurstafel
Het nieuwe jaar is alweer begonnen, en we zitten zelfs al in de maand april. Het
afgelopen weekend hebben we nog kunnen schaatsen. Na een week van ijzige
koude, konden de ijzers nog uit het vet. Het was ook leuk dat dit net in de voorjaarsvakantie van de kinderen was. Vele kinderen hebben voor het eerst ervaren wat het is om met ijzers onder over het ijs te glijden. Ik heb menig kind,
maar ook ouderen, zien genieten!
Bij het bestuur zijn een aantal zaken in onderzoek. De keuken en het “tussenhok” zijn aan een opknapbeurt toe. Het is niet meer hygiënisch, en om hier
op een verantwoorde manier praktisch in te werken vraagt ook veel van onze
mensen die met name de bardiensten draaien. Daarnaast zijn we ook aan het
onderzoeken hoe we het verbruik van de energie van ons buurthuis terug kunnen brengen? Wat is duurzaam en wat kan ons in de kosten besparing helpen?
Een aantal mensen hebben hiervoor een plan geschreven, om ook bij de Gemeente te vragen of zij ons kunnen ondersteunen om deze aanpassingen in
duurzaamheid te doen. Ook een aantal andere fondsen hebben we hiervoor
benaderd. Dit alles is in proces en we zijn benieuwd wat de reacties van de diverse partijen zullen zijn. Daarna zullen we beslissen wat een haalbare investering zal zijn om ons doel te bereiken.
Afgelopen december heeft de oliebollen actie in het teken gestaan van het realiseren van een reanimatie en AED training en het aanschaffen van een AED. We
hebben veel positieve reacties gehad en daar zijn we erg blij mee. Inmiddels
zijn 9 personen uit de buurt opgeleid in het reanimeren en het bedienen van
de AED. Bij een calamiteit krijgen deze mensen een automatische oproep. Binnenkort zal er een AED apparaat worden geïnstalleerd bij het buurthuis. Ik ben
er trots op dat we dit kunnen doen. Ik realiseer mij ook dat er wellicht nog meer
mensen van de buurtvereniging opgeleid zijn via hun werk voor reanimatie en
bedienen AED (de BHV-ers). Het zou fijn zijn als deze mensen zich melden bij
het bestuur zodat ook zij een automatische oproep krijgen bij calamiteiten. Hoe
meer mensen aangemeld zijn, hoe meer kans op een juiste reanimatie en aanwezigheid bij een calamiteit!
Dan rest mij nog om via deze weg aandacht te vragen voor de inzet van onze
vrijwilligers. Wat zij ook doen voor de vereniging, zij doen dat met enthousiasme en inzet naar eigen mogelijkheden. Zij willen het beste beentje voor zetten voor de vereniging. Wij zijn blij met deze mensen, zonder hen kan een vereniging niet bestaan. Ik wil u dan ook vragen om begrip te hebben voor onze
2

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

vrijwilligers, en niet zo snel uw oordeel of opmerking klaar te hebben voor ze.
Wacht even wat langer met plezier voor de bar totdat uw drankje klaar is, geef
een compliment over de mooie onderhouden tuin, kom enthousiast naar de
georganiseerde activiteiten, wees blij met de Nieuwsbrief die in uw brievenbus
of mail valt: en u zult zien dat wij allemaal met plezier bij de vereniging of in
ons buurthuis zullen zijn.
Tot de volgende keer en de groeten van Mieke Jansen van de Sligte

Wat hebben we gedaan en wat
gaan we nog doen?
Brr… wat is het momenteel koud. Het is 27 februari en er waait over Nederland
een siberische koude zoals we ons sinds jaren niet meer kunnen herinneren.
Nog 3 dagen en dan schijnt het ergste achter de rug te zijn. En daar zal niemand om zitten treuren. Laten de krokussen en tulpen maar voor de dag komen. We zijn er klaar voor.
Op naar het voorjaar.
Genoeg over het weer gepraat. Ik begin met mijn 3 maandelijks rubriekje.
Ik eindigde 2017 met de voorbereidingen van oud en nieuw en dat ik voornemens was om oliebollen te bakken. Daar is helemaal niets van terecht gekomen. Sinds begin december sukkel ik met wat ongemakken en dat gaat maar
langzaam beter. Zodoende heb ik van de activiteiten in en rond de loarkit niets
meegemaakt. Het begon al dat ik verstek moest laten gaan met het maken van
kerstbakjes en het opzetten van de kerstboom. Vervolgens al die andere leuke
activiteiten waar ik altijd graag aan mee doe. Pas met de stamppot was ik er
weer bij. Klootschieten en jeu de boulen doe ik ook nog steeds niet. Ik heb goede hoop dat het na Pasen weer gaat lukken. Genoeg over mezelf, nu verslag
over andere activiteiten waar ik alleen maar positieve geluiden over hoorde.
Zaterdag 2 december een geslaagde viering van de verjaardag van Sinterklaas.
Woensdag 20 december hadden Yvonne en Ellie weer een heerlijke brunch
bereid.
Vrijdag 22 december was de Loarkit afgeladen vol met liefhebbers van een
potje kerstbingo.
Zaterdag 30 december konden de bestelde oliebollen e.d. worden afgehaald.
Diezelfde avond was er een demonstratie over het gebruik van een AED apparaat. Hiermee is de aftrap gedaan om geld bijeen te zamelen voor de aanschaf
hiervan.
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5 Januari 2018 Nieuwjaarsreceptie.
Met o.a. bezoek van een delegatie van
C.V. Rossumdaerpers.
7 Februari. Stamppottenbuffet. Heerlijk
bereid door onze plaatselijke keurslager.
27 Februari. Een creatieve avond voor
de crea-bea’s van ’t Loar.
Hiernaast een foto van de deelnemers en
hun creaties!
25 maart Formule 1 kijken in de loarkit.
Het Formule 1 seizoen is weer begonnen dus zaten de echte die hard fans ’s
morgens 7 uur al vroeg klaar in de loarkit om de verrichtingen van Max Verstappen op de voet te volgen.
Op de facebook pagina van ’t Loar wordt aangeven wanneer de andere Formule 1 wedstrijden te zien zijn in de loarkit.
Elke laatste vrijdagavond is er een kaartavond.
En dan zijn we aan Pasen.
2e Paasdag 2 april is er weer net als vorig jaar een autopuzzeltocht.
Met ook deze dag de gebruikelijke paasaktiviteiten zoals eierzoeken, eiergooien en als enig in de wijde omtrek een groots paasvuur.
13 en 14 April speelt weer onze eigen toneelcub Helias.
10 Mei Hemelvaartsdag met traditiegetrouw dauwtrappen.
5 Juni Jaarlijkse busreis met een verrassende bestemming.
Voor wijzigingen in de activiteiten of uitbreiding hiervan hou de nieuwsbrief
van ’t loar hiervoor in de gaten.
En dan is er alweer een kwartaal voorbij en bereid iedereen zich weer voor op
de zomerperiode.
En als ik nu naar buiten kan ik me daar heel erg op verheugen.
Ik wens u allen een fijn voorjaar toe.
Groetjes van Rikie Gorkink.
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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.
Neem een kijkje op www.morethanhair.nu
Of bel naar 06-22285590.
Mireille Boveree

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

Algemene ledenvergadering
Notulen Algemene ledenvergadering 27 maart 2015
Aanwezig: 18 leden en het voltallige bestuur
Opening en mededelingen voorzitter:
De voorzitter heet iedereen welkom en vertelt dat deze avond onder andere is voor
de leden om mee te denken en vragen te stellen. Jammer dat er zo weinig leden
zijn gekomen maar we zijn blij met de leden die wel zijn gekomen vanavond.
Mieke vraagt even een moment stilte voor de 5 leden die ons in het jaar 2017
zijn ontvallen: Wijntje Bosch, Alex van de Bunte, Joop Klomp, Anton Klomp en
Dick Overeem.
Er zijn 2 afmeldingen voor vanavond; Joke Smit en Evert Jonker.
Mieke bedankt de vrijwilligers en sponsoren. Ze benoemd nog even dat er heel
veel vrijwilligers zijn die zich inzetten op welke manier dan ook voor de vereniging. Ze roept op om met respect en aandacht met deze vrijwilligers om te
gaan. Er word door deze mensen veel vrije tijd in de vereniging gestoken en
doen dit met enthousiasme en op basis van vrijwilligheid. Ze krijgen soms veel
gezegd. “Kan dat niet anders” “Moet dat nu zo?” Het is niet prettig om dit te horen. Er mogen best vragen gesteld worden maar probeer hier op een respectvolle manier mee om te gaan zodat de vrijwilligers ook enthousiast blijven.
Ze vraagt aandacht voor de AED actie. De AED is aangeschaft en er word op dit
moment aan gewerkt om deze te installeren. Er zijn 9 vrijwilligers die de AED
en reanimatiecursus hebben gevolgd bij het Rode Kruis. Deze 9 mensen zijn
via het Rode Kruis aangesloten bij HartveiligWonen en worden opgeroepen via
een app (dit gaat via alarmnummer 112) als het nodig is. Er wordt een oproep
gedaan voor leden die al een reanimatiecertificaat hebben om zich aan te melden bij deze app.
Het bestuur is ook bezig met plannen om het buurthuis wat beter te isoleren en
aanpassingen te doen in het voorraadhok en de keuken. Zodat het beter werkzaam is voor de barmedewerkers en de stookkosten wat omlaag kunnen. Klara
Slijkhuis heeft het bestuur hierbij geholpen om een project plan te schrijven
om subsidies hiervoor te krijgen bij de gemeente, Oranjefonds en Rabofonds.
Dit loopt allemaal nog. In ieder geval wordt de keuken het voorraadhok en het
achterste hok alvast aangepakt met eigen middelen en gelden van de vereniging. Ook zijn er plannen om de parkeerplaats en omliggende groenstrook aan
te pakken.
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Notulen vorige ledenvergadering:
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over deze notulen. Er zijn 2 rondvragen
waar het bestuur over nagedacht en naar gekeken heeft. De eerste vraag was
om de frisdranken in een groter glas te schenken i.v.m. de hogere consumptieprijs. Het bestuur heeft besloten om dit niet te veranderen en de huidige glazen blijven te gebruiken. De 2e vraag was: Of er een familielid mag helpen als
barmedewerker. Het bestuur is bezig om voor alle activiteiten een draaiboek te
maken. Zodat we niet elke keer hoeven uit te vinden ‘hoe zat het ook alweer’.
Dit geld ook voor de barbezetting. In principe staat iemand die op de lijst staat
als barmedewerker ook achter de bar bij activiteiten en feestjes. Maar soms zijn
er uitzonderingen en we zijn er niet altijd bij, het komt ook wel eens voor dat
er niemand van de barmedewerkers beschikbaar is en dan moet er een andere
oplossing komen. Dit gaat altijd in overleg met het bestuur.
Jaarverslag secretaris over het jaar 2017.
Op 31-12-2017 heeft de buurtvereniging 298 leden. Er zijn 9 nieuwe leden bijgekomen en 5 leden overladen. Het jaar 2017 heeft ons nieuwe leden gebracht
maar helaas zijn er ook een aantal leden die in het verleden veel voor onze
buurtvereniging hebben betekend, ons ontvallen.
Er waren weer veel activiteiten. Waaronder een aantal nieuwe. Een aantal enthousiaste leden hebben zich hiervoor ingezet. Eén van deze nieuwe activiteiten was de pinksterrit. Een hele mooie tocht door de omgeving. Verrassend
was, hoewel er een flink aantal km werd verreden je altijd in de buurt van de
Loarkit was. Deze activiteit zal dan ook dit jaar herhaald worden.
De bingo’s zijn beide goed bezocht. Daarentegen kunnen een aantal activiteiten best wat meer animo gebruiken zoals de nieuwjaarsreceptie. In deze drukke
tijden is het soms best fijn om even tijd voor elkaar vrij te maken om elkaar een
fijn, gezond en gelukkig jaar te wensen. En dit is in de kern ook waar het tenslotte in de buurtverenging om draait. Even bij elkaar komen, een praatje maken met elkaar.
Tijdens het feestweekend in September merkten we ook dat de belangstelling
voor een heel weekend feest afneemt. Er is door het bestuur, de activiteitencommissie en anderen die meehelpen met de organisatie hiervan nagedacht
hoe we dit in het aankomend jaar gaan invullen.
We hadden een darttoernooi, een BBQ en vogelschieten. Een echte boerenbruiloft met als verrassing een heus echtpaar in klederdracht.
De oliebollen actie heeft dit jaar meer opgebracht dan het jaar ervoor. Zou dit
komen omdat we de oliebollen nu zelf vers bakten? Of omdat we er een goed
doel aan hadden verbonden? Namelijk een AED apparaat in ons buurthuis?
Wat fijn dat er nog zoveel mensen zich willen inzetten om te helpen rondom
verschillende activiteiten. We denken dan ook aan de vrijwilligers die een pan
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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

Oproep foto’s website
Iedereen die leuke foto’s heeft gemaakt van een activiteit van buurtvereniging
’t Loar en deze op onze website wil plaatsen, kan deze foto’s door mailen naar
webredactie@hetloar.nl

Gedichie
Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen
alle malen zal ik wenen.
Uit het gedicht ‘Vrede’ van Leo Vroman

soep koken, zorgen dat er barbezetting is tijdens de activiteiten en feestjes, diegene die hun weiland ter beschikking stellen, de omgeving van de Loarkit netjes houden, zorgen dat er een goede buur op bezoek komt als je ziek bent of
wat te vieren hebt. En nog veel meer voor onze vereniging doen.
Er werd gebiljart, gepilatest, gekaart, gelachen, gebakt, gekwist en nog veel
meer in de Loarkit. We hopen dit ook aankomend verenigingsjaar te mogen
blijven doen!
Jaarverslag penningmeester;
De penningmeester heeft een presentatie op de beamer gehouden. Er is daarop te zien dat we financieel een positief jaar gedraaid hebben. Er is weer subsidie ontvangen en exploitatie van de bar heeft meer opgebracht. Dit komt mede
omdat de consumptieprijzen verhoogd zijn en dat er geen kleine flesjes maar
grote flessen en pakken gebruikt worden. Er is geld begroot voor de AED en
voor de aanpassingen van de Loarkit. Het feestweekend heeft wel weer geld
gekost maar minder als voorgaand jaar. Dit komt mede door de sponsoring van
bedrijven. Op de balans zien we dat we voldoende liquide middelen hebben.
Verslag kascommissie:
Gert Groeneveld, Obbe Zonderman en Evert Jonker, Gert geeft aan dat ze de
boeken goed hebben bekeken en geen onvolkomenheden zijn tegen gekomen. Er zijn hier en daar wat adviezen gegeven. Obbe geeft aan dat voor iemand die niet dagelijks met cijfertjes bezig is het er allemaal goed uitzag.
Verkiezing nieuw lid kascommissie:
Gert Groeneveld is aftredend en Erik Jansen van de Sligte biedt zich hiervoor aan.
Bestuursverkiezing: Coby Boeve word herkozen. Henk Boeve word herkozen.
Opmerking hierbij is dat Henk heeft aangegeven dat dit het laatste bestuursperiode van 3 jaar is. Daarna is hij niet meer herkiesbaar als penningmeester maar
wil nog wel graag aanblijven als bestuurslid. We zullen dus samen met de leden
moeten zoeken naar een nieuwe penningmeester. Mieke vraagt of de leden
willen nadenken over deze functie en zich hiervoor kunnen aanmelden bij het
bestuur.
Activiteiten in het komende verenigingsjaar:
2 april: paaspuzzelrit, eiergooien en paasvuur, 20 april kaartavond
13-14 april : Toneel in de Rank door Helias (HEt Loar In Andere Schoenen)
10 mei dauwtrappen, 11 mei bloemenbingo, 25 mei kaartavond
5 juni busreis, september feestweekend nadere informatie hierover volgt nog.
28 september kaartavond
26 oktober kaartavond, november dropping precieze datum volgt nog
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30 november kaartavond
December: sinterklaas dit regelt de jeugd commissie 19 december kerstbrunch 21 december kerstbingo
Een aanvulling van wat er is besproken en besloten tijdens de evaluatie van het
feestweekend is het volgende: de invulling wordt anders er komt geen feesttent meer. Er komt een avond in de Loarkit. Er wordt in april/mei nog vergadert om te kijken welke behoefte er is voor klootschieten of vogelschieten. Rikie
Gorkink vraagt of het een idee is om een middag speciaal voor de ouderen te
organiseren met niet te harde muziek en met een hapje en drankje. Hier wordt
zeker over nagedacht maar er zal van te voren goed gekeken of hier voldoende
animo voor is.
Rondvraag:
Wim Bourgonje: Wim wil graag weten of er nog een vervolgcursus komt voor
de reanimatiecursus. Er zijn nu 9 mensen benaderd die verspreid in het verenigingsgebied wonen. Veel thuis zijn of bij verschillende activiteiten aanwezig
zijn. Er is nu geen intentie om de cursus te herhalen. Maar mocht hier voldoende animo voor zijn dan kunnen we kijken of het haalbaar is om deze te herhalen in de Loarkit.
Evert Jonker: had een vraag over het feestweekend. Dit is inmiddels besproken
tijdens deze vergadering. We hopen dat deze beantwoord is. Volgende vraag
is: Het paasvuur is altijd op 2e paasdag, is het mogelijk om te kijken of dit ook
op 1e paasdag kan? Dit omdat veel mensen de volgende dag moeten werken
en kinderen weer naar school moeten. Op 1e paasdag blijven mensen dan misschien ook langer?
Henk Nengerman merkt op dat de gemeente misschien wel geen vergunning
wil afgeven op 1e paasdag omdat het een zondag is? Dit gaan we informeren
bij de gemeente. Het is wel traditie 2e paasdag maar er is eigenlijk verder geen
reden te bedenken waarom we het 1e paasdag niet doen mits de gemeente
hier toestemming voor geeft. Wilco Blokvoort geef we aan dat er in de regio
meerdere paasvuren zijn op 1e paasdag (Welsum). Ook dit zullen we bespreken. Er word wel gevraagd of de andere paasactiviteiten dan ook op 1e paasdag gehouden moeten worden? We gaan eerst bij de gemeente informeren of
1e paasdag überhaupt een optie is.
Jos Bijsterveld geeft aan dat de tekeningen van de aanpassingen in en om de
Loarkit na de vergaderingen ter inzage liggen. Jos geeft alvast een korte uitleg
hierover.
Sluiting:
Mieke sluit de vergadering en straks zal Annette Wijdeveld een foto- en filmreportage laten zien over het paasvuur van vorig jaar.
8

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

DRINKEN

LUNCH

www.bosrand.com
t. 0578-571343

DINER

Bedankjes
Langs deze weg wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken voor het gezellige
bezoek en de cadeaubon die ik van Linda Spijker heb ontvangen.
Mieke Bourgonje
Ik wil buurtvereniging ’t Loar hartelijk dank zeggen voor de bloemenbon door
het ’t Loar gegeven. Het was een leuke morgen door Annie en Willy gebracht.
Groetjes Grad Kremer.
Ik was blij verrast met het kaartje dat ik heb mogen ontvangen van de jeu de
boules club mensen van ‘t Loar. Heel erg leuk en hartelijk bedankt.
Groeten van Leigje Elmers
Langs deze weg wil ik graag onze buurt vereniging bedanken voor het gezellige bezoek en leuke attentie.
Groetjes Riek Kamphuis
Bij deze wil ik de buurtvereniging ‘t Loar van harte danken voor de leuke attentie die ik mocht ontvangen voor m’n 75ste verjaardag.
Met vriendelijke groet,
Tom Koenders
Hierbij wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken voor de bon die ik van Mieke en Heidi heb ontvangen na een kort verblijf in het ziekenhuis.
Dikkie Bosch

Een goede gedachte
Als u denkt dat u verslagen bent dan bent u dat
maar u bent geen verliezer als u dat niet wilt.
Als u denkt te winnen maar u mist de overtuiging
is de kans groot dat u het niet haalt.
Als u denkt dat u verloren hebt bent u verloren
want de wereld leert ons dat succes begint,
als we onze eigen wil als onze beste kameraad beschouwen
en succes zit tussen de onze oren.
Het is niet zo dat de sterkste en snelste de strijd in dit leven altijd winnen,
vroeger of later zal die zegeviert degene zijn
die gelooft in zijn of haar overwinning.

B.B.
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Wij feliciteren
Gerrie Spijker, Hein Claessen en Hugo Smit zij zijn 70 jaar
geworden en Tom Koenders met zijn 75ste verjaardag.
Marie Breden met haar 85ste verjaardag en Leis Gerritsen
met haar 90ste verjaardag.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Dikkie Bosch, Jos Breden, Henk Bouwmeester en
Gerard Bourgonje.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van harte spoedig
herstel toe.

Een kraambezoek is gebracht aan
Johny en Miriam Diks met geboorte van hun dochter Maud, zij is geboren op
17 november 2017.
Veel geluk samen en harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter namens buurtvereniging ’t Loar.

85 jaar geworden...
Al weer een jaar voorbij,
dat wordt een mooie dag voor mij.
Jaren van zorg en pijn
gingen als een storm voorbij.
Er waren ook wel mooie dingen
met veel herinneringen.
Zoals dingen uit mijn jeugd
en denk daaraan met vreugd.
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Niet iedereen is dit gegeven,
ja ik ben gelukkig met m’n leven.
Het is voor mij door God gegeven.
En nu zingen wij in koor:
Hiep, hiep hoera en ga zo door!
Mijn gedichtje is nu klaar
en maar weer tot volgend jaar.
Grad Kremer.
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Op de foto in het vorige boekje nr.152 stonden van links naar rechts:
Willie Bossenbroek, Gerrie Montizaan, Gerrie Bosch, Willemien Dijkgraaf
Voor zaten: Hennie Bossenbroek en Hein Dijkgraaf.
De woning erachter was toen van Montizaan, hoek Laarseweg – Hertenkampsweg tegenover Henk van Essen.
Wie herkent deze grote familie?
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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

Recept
Proef de zon:
Griekse stoofschotel met rundvlees en uien
Voor 6 personen
Bak 1 kg magere runderlappen in dobbelstenen in gedeelten rondom bruin in
4el hete olijfolie.
Schep het vlees uit de pan en bak 750g kleine uitjes of sjalotjes en 4 fijngesneden teentjes knoflook 5-10 min in het achtergebleven braadvet.
Voeg 600g stukjes tomaten
1 blaadje laurier
een snufje gemalen kaneel
1 tl gedroogde oregano
en wat zout en peper toe
Bak alles nog circa 5 minuten.
Voeg 3 dl rode wijn toe en leg het vlees terug in de pan.
Voeg zoveel water toe tot het vlees net onderstaat.
Stoof het vlees afgedekt 2 1/2 – 3 uur tot het gaar is.
Breng op smaak met zout peper en 3 el fijngesneden peterselie.
Lekker met een romige aardappelpuree.
Fáte nóstimo!

Moppentrommel
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Een voorbeeldig mens
Deze keer wil ik een vrouw belichten die in elke paasevangelie wordt genoemd.
Maria Magdalena is die vrouw die de eer kreeg om als eerste de opgestane
Heer te zien. De opgestane Christus spreekt haar aan met haar naam en in de
klank van haar naam hoort ze de liefde die zij van Jezus heeft ervaren dan valt
ze voor hem neer en antwoordt: “mijn Meester”. Dat is meer dan een belijdenis
dat Jezus de ware meester van het geestelijk leven is. Maria Magdalena is de
beschermheilige van de vrouwen. Ze is een teken van hoop voor vrouwen die
zich vaak verscheurd voelen, heen en weer geslingerd tussen de vele eisen die
aan hen gesteld worden in de opvoeding van de kinderen, de huishouding, het
werk en hun maatschappelijke betrokkenheid en hun eigen geestelijke weg. In
Maria Magdalena vinden ze hun eigen identiteit terug. Het is de identiteit van
de vrouw die door Christus met onvoorwaardelijke liefde is aangenomen en
het is de identiteit van de spirituele vrouw die het mysterie van de dood en opstanding beter begrijpt dan de mannen. Vrouwen vinden in Maria Magdalena
de moed om hun eigen verlangen naar liefde te vertrouwen. Het zijn in eerste
instantie niet bepaalde vaste methoden die naar God leiden maar liefde die bereid is om ook door pijn en teleurstelling heen te gaan bij het zoeken naar hun
zielsbeminde. De liefde is de doorslaggevende realiteit in ons leven. Het Johannes evangelie beschrijft de liefde van Maria voor Jezus in woorden van het liefdesgedicht zoals dat in het Hooglied is overgeleverd, de liefde tussen man en
vrouw wordt het beeld voor de liefde tot Jezus. Maria Magdalena wil je moed
geven om te vertrouwen op de liefde ook jouw liefde. Al is ze soms vermengd
met bezitsdrang het licht altijd iets op van de geestelijke liefde die je diepste
verlangen naar liefde vervult. Vertrouw je liefde maar volg haar ook omdat je
daar jou schepper zult vinden als eigenlijke bron van je liefde, dit beeld van Maria Magdalena maakt haar deze keer tot een voorbeeldig mens.
B.B.
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B. FIETS b.v.
Diervoeder
Kunstmest
Fourage
Aardappelhandel
Oude Zwolseweg 163
7345 DH Wenum Wiesel
Tel.
Fax
Mail
Web

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

Kijk ook eens op onze website
voor droog haardhout.

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

Zelfslachtende Slager

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

UW SLAGER UW VAKMAN

wonen

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

BAD K AMERMEUBELEN

Model Sense

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

AANBIEDING

E
lektro
Elektro
Elektrotechnisch
installatiebedrijf
Elektrotechnisch installatiebedrijf
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Tweede Paasdag 2018 op ‘t Loar
Ook dit jaar waren er op het Loar weer leuke activiteiten voor iedereen. Het begon in de morgen met een toerrit in de omgeving met aansluiten het zoeken
naar paas eieren door de kleintjes en het gooien van eieren voor kinderen en
volwassenen. Uiteraard werd de dag afgesloten met een mooi “hardnekkig”
paasvuur.
De toerrit was ook dit jaar uitgezet door Marga en Evert Jonker. De rit ging van
het buurthuis richting Zuuk, via Terwolde over de IJsseldijk naar Oene en van
daar via het kanaal naar Heerde te komen om verder over de Elburgerweg en
de Zuidweg via de Knobbel (ook wel de “Eper Tepel” genoemd) en later door
Tongeren weer richting het Loar te gaan. Maar liefst twee Provincies en vier
Gemeenten werden aangedaan en drie keer is men over een viaduct gekomen
welke allemaal over de A50 gingen. De deelnemers moesten tijdens de tocht
vragen beantwoorden en uiteraard gingen de meeste vragen over wat je zo al
tegenkwam langs de route. Na de rit, naar we hopen een stuk wijzer, werd er
nog lang nagepraat in het buurthuis en werden de prijzen verdeeld. Het meedoen op zich is al een prijswaardig maar er kan uiteindelijk maar een equipe
met de hoofdprijs aan de haal. De “poedel” prijs werd dit jaar veroverd door
Henk en Coby Boeve. Een mooi net uien was de buit. Voor Henk bracht dit weer
dierbare en emotionele herinneringen naar boven. Hij kijkt zeer uit naar het “Uiennat” op de Zaterdag.
De derde prijs was er voor de equipe Straatman/Derksen, precies op tijd binnen maar wel veel goede antwoorden. De tweede prijs was er voor het grote
gezelschap Plant/Overvoorde. Met z’n zevenen was het natuurlijk een “paaseitje” om de zaken langs de route goed
in de gaten te houden. Het Team van
der Lienden was baas boven baas. Alle
antwoorden goed! Het helpt natuurlijk
tegenwoordig veel als je een “smart
Phone” hebt maar er zaten ook genoeg
strik vragen tussen dus petje af!
Alle deelnemers waren het er over eens
dat deze activiteit in aanloop naar de
andere activiteiten op de tweede paasdag een welkome aanvulling is! Volgend jaar dus weer graag.
Na de toerrit hebben de kleintjes in de
bossage rondom het loar eieren ge14

zocht bijgestaan door de Freddy de Paashaas en z’n paasvrouwtje. Dit blijft een
mooi schouwspel dat menig Oma en Opa hart sneller deed kloppen!
Het eieren gooien had dit jaar te kampen met een wat lagere deelname. Met
name hebben de weersomstandigheden een negatieve invloed gehad op de
opkomst. Wij hopen met z’n allen op meer deelnemers volgend jaar. Desalniettemin een leuk schouwspel met veel lachen en uiteraard een grote smeerboel.
Neem daarbij het feit dat de kids het prachtig vonden om in de modder te ravotten en een ieder begrijpt hoe de loarkit na afloop er uit zag.
“Opper-eiermeester” Henk Kiphagen had de algehele organisatie en leiding in
handen genomen. Waarvoor dank!
Bij de volwassenen wonnen Henry Bekamp en Jos Jonker het gooien met
twee worpen van 32,5 meter. De “runners-up” waren Henry Bekamp met
Gerda met 20 meter en Ruud Plant en
Henri Bekamp met 15 meter.
Bij de Kids werd er gewonnen door
Nienke en Tim (overeen) met worpen
van 12 en 10 meter. Een zeer mooie
afstand uitgaande van 15 meter bij de
volwassenen voor een derde plaats.
Het koppel Tim & Sven Overmulder won met 8 meter de derde prijs.
Tijd om uit te rusten was er voor het geschoor amper want rond half negen in
de avond werd het paasvuur ontstoken, althans meerdere pogingen werden
gedaan om de fik erin te krijgen. Dit jaar was het erg moeilijk on het zeer natte
en verse snoeihout te doen ontbranden. Ondertussen zorgen Opper Brandmeester Henk en zijn team voor veel vermaak. Uiteindelijk is het toch gelukt en
de vele toeschouwers komende van heinde en verre hebben kunnen genieten
van het vuur en kunnen we met z’n allen mooi en veilig de Lente in. Gezien de
windrichting hebben we ook weer wat fijnstof terug in de “heimat” gestuurd
die we de dagen ervoor hadden ontvangen van onze Oosterburen.
Koud en voldaan heeft menigeen daarna nog een hapje en drankje genuttigd
in de Loarkit en konden we met z’n alle terugkijken op een frisse maar mooie
tweede paasdag.
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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

‘t Loar
’t Loar was vroeger een buurtschap tussen de drassige moerasachtige Kluinweidens en het natte gebied de Flesse. Er stonden zo rond 1600 zeven hutten opgetrokken uit rijshout en leem. De muren en daken waren bedekt met heide en
stro. De mensen leefden sober ze sprokkelden hun kost bij elkaar, verzamelden
veldvruchten en hadden meestal een geit en wat kippen voor eigen gebruik en
soms verdienden ze een paar centen met hand- en spandiensten voor de Heren
van de Cannenburch op wiens grond ze leefden. Plaggen werden gestoken uit
het veenachtige grond van de Kluinweidens en uit de Flesse. Ze waren van oorsprong Rooms Katholiek wat ze ook na de Reformatie zijn gebleven, ’t was altijd
goed geweest en ze bleven dat ook omdat de Heren van de Cannenburch dat
ook waren gebleven en die hun brood- en grondheren waren. De burgerij van
Vaassen en Epe waren over gegaan tot de nieuwe godsdienst en vonden die
sobere mensen van ’t Loar maar bijzondere mensen. Ook hun manier van leven
stond hun niet aan, het is een manier van leven wat nu vandaag de dag ook
nog veel voorkomt. Als je niet met de massa mee doet dan hoor je er niet bij
en dan lieten ze je links liggen en dat soort mensen trekt ook mensen aan die
verdrukt en niet voor vol werden aangezien zoals zwervers en marskramers. Dit
soort mensen waren hier op het Loar welkom want ze brachten nieuws en agotie hier naar toe en door hen leerden de loarse mensen het bargoens uit de steden wat daar gebruikt werd om onder elkaar te kunnen communiceren zodat
de ander het niet verstond, een soort geheimtaal en vaak waren het mensen
die in de stad of steden ook met de nek werden aangekeken. De loarse mensen maakten zich van dit taaltje meester en dit taaltje werd ook gebruikt door
zwervers en landlopers en zo werden de bewoners van ’t Loar gelijk gezien als
zigeuners. Wat ze misschien wel door hun manier van leven en werken over
zich hebben afgeroepen. Ik heb vaak bij de oude verhalen van mijn vader en
andere oude loarse mensen geluisterd naar hun kennis over de bewoners van
’t Loar. Nu zal dat wel niet helemaal objectief zijn geweest omdat ik ook met
loarse oren heb geluisterd maar als ik de oude gedachtenis- of bidprentjes mag
geloven dan is daar nooit iemand geweest die ’n slechte naam had, nu spreek
je vaak over de doden geen kwaad want die kunnen zich niet verdedigen. Maar
toch vanaf mijn prille jeugd tot nu, waar je ook komt of gewerkt heb hoor je als
je bekend maakt dat je van ’t Loar afkomt “O dat zijn niet zulke besten” en er
werd vroeger vaak gezegd “ze lusten ze graag” of “ik dacht dat daar allemaal
zigeuners woonden”. Onlangs nog kwam er iemand op het kerkhof Oosterhof
waar ik met een aantal vrijwilligers de boel probeer netjes te houden die mij
vroeg of ik wist waar een ver familielid van hem begraven lag. Dat wist ik en ik
vroeg hem of hij op het Loar nog familie had hij zei: “ja maar dat zijn niet zulke
16

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

besten”. Hij verschoot van kleur toen ik hem vertelde dat ik van geboorte ook
een loarse was en ik zei dat ik dat vreemd vond want wij staan toch allemaal
in dezelfde handpalm geschreven. Ik had er wel begrip voor zoals hij reageerde maar door zulke mensen hebben onze voorouders hun naam gekregen en
heb ik soms ongelijk, kun je aan de buitenkant zien wie er nu nog op het Loar
wonen. Wie er nog van de zogeheten zigeuner afstammen, ik denk dat ze nog
wel enkele woorden van het loarse taaltje kennen maar van de jeugd bijna niemand meer.
Maar nu even terug naar de bidprentjes van onze Loarse voorouders zij vertellen ons wat voor mensen het geweest zijn, ’t is jammer dat ik mijn vader niet
meer kan vragen want hij heeft er in zijn leven veel gekend. Zelf heb ik er wel
wat van gekend maar de meeste ken je van hem uit de overleveringen. Het is
en blijft altijd interessant om in ons verleden te graven en te onderzoeken maar
om over die slechte naam terug te komen uit de verhaaltjes achter op de bidprentjen blijkt dat in ieder geval niet.
Volgende keer meer over het loarse taaltje.

Wijze gezegdes
Die zijn eer goed behoudt laat een ander z’n bed koud.
Hij die zich niet weet te redden is het niet waard dat hij armoede heeft.
Als jou het water tot aan de hals staat moet je de kop niet laten hangen.
Het enigste wat rijken niet hebben is geen geld.
Als een ongeluk in een klein hoekje zit, wat zit er dan in de rest?
Vrouwen houden van simpele dingen in ’t leven zoals mannen.
Zoals ’t zaad uit de grond komt, zo komt ook jouw goede daden naar boven.
Niemand doet alles voor jou, jij moet zelf je boontjes doppen.
In tijden van vooruitgang krijgt karakter een kans.
Het leven is als een spaarpot, je kunt er niet meer uithalen als dat je erin stopt.
18

Open dag op ‘t Loar
OPENING SCINNOVATION SKIN CARE
op 23 Juni bent u van harte welkom op de opening van Scinnovation Skin Care!
Uiteraard mag u ook introducees mee nemen.
Deze dag zal ingevuld worden met een leuk programma!
14.00 – 14.30 uur: ontvangst met een lekker hapje en drankje.
14.30 – 15.00 uur: uitleg over Scinnovation en Rosalie.
15.00 uur:
officiële opening.
Deze dag brengt ook leuke kortingen met zich mee!
Als u een bericht stuurt naar 06-24443338 om u aan te melden met uw naam
en met hoeveel personen dan ontvangt u ook nog een leuke goodiebag bij het
naar huis gaan. Dit i.v.m. de organisatie van de goodiebags.
Over Scinnovation Skin Care.
Scinnovation is en schoonheidssalon en huidinstituut voor jong en oud.
Het is gevestigd aan de Kluinweideweg 23 te Vaassen.
In de salon word er een combinatie gemaakt tussen huidverbetering en wellness.
Ook voor de deelbehandelingen kunt u terecht bij Scinnovation zoals het epileren/verven van de wenkbrauwen of waxen.
Er word gewerkt met het merk Clephar.
Dit is een dermatocosmetica dat vanuit België is opgestart.
Dit is het enige dermatocosmetica merk in Nederland!
Neem alvast een kijkje op de site www.scinnovation.nl
Graag zie ik u op deze voor mij zo speciale dag.
Kluinweideweg 23, 8171 PS Vaassen, 06-24443338, www.scinnovation.nl
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Dag allemaal,
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Wim Breden (Kas) en woon
aan de Kiefkampsweg 17 in Emst. Alweer 19 jaar woon ik samen met mijn vriendin Ingrid Schaap en heb twee lieve kinderen Kevin en Dianne die in Deventer
wonen. We hebben 2 kleinkinderen Jack en Dex waar we heel trots op zijn.
Momenteel ben ik werkzaam in de isolatie en in mijn vrije tijd ben ik in de tuin
of bij mijn pony’s te vinden.
Een hobby van mij is het fokken van Welsh pony’s, deze sportpony’s hebben
een stokmaat van 146 tot 148 cm.
Dit jaar krijgen we geen veulens want we hebben 2 merries verkocht.
Ik zit vaak bij Jan Terwel en dan zeg ik: “Ja Jan ik krijg kopers uit het buitenland”.
Dan liggen ze allemaal in de deuk als ik dat zeg maar ja wie het laatst lacht,
lacht het best.
Eén van mijn Welsh pony’s is verkocht aan een koper in Rusland en eentje is er
aan een koper in Hongarije verkocht voor de sport.
Op dit moment hebben we 2 pony’s van 1,5 jaar oud waar we weer verder mee
kunnen en een Shetlandpony met de naam Eefje en onze hond Sepp.
Nou dat was het wel weer. Ik geef de pen graag door aan Johan Blokvoort.
Groetjes Wim

Hiernaast een foto
van één van de toppers van de
Stal Breden’s Hof
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.

