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Zaal-Café-Bar
Het gezelligste adres voor jong en oud
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Van de bestuurstafel
Onze voorzitter Mieke is met haar man Erik een mooie reis aan het maken.
Ze trekken met de camper door Amerika en Canada.
Vandaar dat aan mij gevraagd werd of ik dit keer het stukje ‘van de bestuurstafel’ wilde schrijven.
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we al een heel mooi voorjaar gehad en
ik hoop dat dit weer zich zo doorzet tot diep in september.
Zoals een aantal van jullie al gemerkt hebben gebeurt er nogal wat in en om de
Loarkit.
Een aantal vrijwilligers zijn de Loarkit aan het aanpassen en wordt het allemaal
duurzamer en energiezuiniger.
Ook wordt er een mooi terras met een overkapping buiten aangelegd.
Het voorraadhok is onherkenbaar. De oude stoepregels zijn eruit en er ligt nu
een mooie egale betonnen vloer met vloerverwarming in. De wanden zijn betegeld en het plafond is geïsoleerd.
Het verbaasd mij altijd hoeveel mensen er bereidwillig zijn om iets voor onze
vereniging te doen. De één heeft nog wat tegels de ander weet weer een adres
voor beton en de volgende heeft wel wat tijd. Samen word er wat moois gemaakt.
Achter de schermen zijn we al maanden bezig om een planning hierover te maken en vooral om subsidies en fondsen aan te schrijven.
Klara Slijkhuis en ik zijn al een aantal maanden in gesprek met het Oranjefonds,
de Gemeente en de Provincie. Er zijn een aantal potjes met geld maar voordat
we daarvoor in aanmerking kunnen komen moeten er nog bergen formulieren,
aanvragen en gesprekken gevoerd worden.
Er zijn hier en daar wel wat toezeggingen gedaan maar alles moet goed onderbouwd en verantwoord worden.
Graag willen we een aantal activiteiten nieuw leven inblazen en nieuwe activiteiten gaan bedenken. Mochten er nog leuke ideeën zijn, dan zijn die uiteraard
zeer welkom!
Er is nu een zomerstop met de kaartavonden en na de zomer gaan we dit hopelijk met meer belangstelling weer oppakken.
De biljarters gaan vrolijk door en ook Max Verstappen word op de voet gevolgd
in de Loarkit.
Het busreisje is ook alweer achter de rug en zo gaan we de zomer in.
Misschien heeft u nog een leuke vakantie voor de boeg? Of blijft u lekker thuis
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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

bij familie en vrienden? In ieder geval wens ik u een hele fijne zonnige zomer en
hopelijk ontmoeten we elkaar snel in het vernieuwde buurthuis.
Groeten van Kim IJspeert

Wat hebben we gedaan en wat
gaan we nog doen?
Vorige keer begon ik mijn schrijven met te vertellen dat het toen zo vreselijk
koud was.
Nou die temperaturen zijn de afgelopen weken behoorlijk ingehaald.
Wat hebben we al veel hėėl zomerse dagen gehad. Hoewel een beetje klagen
mag toch wel, het was aan de droge kant zodat er gesproeid moest worden.
Maar meestal komt het nog net op tijd goed.
Waar zouden we het toch over moeten hebben als er geen weer was.
Maar beter over het weer praten, als over je buren. Niet toch? Al hoewel met
een beetje tam/tam blijf je toch op de hoogte.
Nu over onze buurtvereniging. Daar gebeurt ook wel het één en ander.
De paasactiviteiten zijn ook weer prima verlopen. Eierzoeken, eiergooien en
als afsluiting het paasvuur. Maar dit keer kwam het slecht op gang. Klein beginvuurtje, veel rook en weer uit. Tot er bij een pompstation een flinke jerrycan
benzine was gehaald. Toen konden Pa en zoon Nengerman snel de fik erin krijgen en brandde al het aangesleepte snoeihout snel weg.
’s Morgens was er een puzzelrit met auto’s gehouden. Georganiseerd door
Evert en Marga. Hiervoor was een groot aantal deelnemers en iedereen was
zeer content over deze rit.
Dus hopen op een vervolg volgend jaar.
Toneelclub HELIAS heeft weer een mooie opvoering gegeven op 13 en 14 april
in zaal de Rank. Het was weer eens volop lachen bij deze komedie.
De titel “Een lekker stelletje” is helemaal waargemaakt.
Dauwtrappen op 10 mei.
Al vele jaren een mooie traditie op ’t Loar. Het aantal deelnemers is in al die jaren wel sterk afgenomen. Maar bijna 40 fietsers hebben toch weer genoten van
deze rit uitgezet door Koos en Marion.
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11 Mei bloemenbingo.
Ook zo’n prachtige traditie. Vrijdag voor Moederdag een kans om een mooie
plant te winnen. Loarkit was aardig vol en velen gingen met een bloemetje
naar huis.
Op o.a. zondag 13 mei werd er naar de Formule 1 GP Spanje wedstrijd gekeken
in de Loarkit. Alle liefhebbers opgelt op de facebook pagina van ’t Loar wordt
aangegeven wanneer de andere Formule 1 wedstrijden te zien zijn in de loarkit.
5 juni. Busreis met bestemming Amersfoort.
Aantal deelnemers was kleiner als andere jaren.
Wie weet wat hiervan de oorzaak is mag het zeggen.
Op 3 vrijdagavonden is er weer gekaart in de Loarkit.
Het aantal deelnemers is nog net voldoende om hiermee door te gaan.
Dus kaarters kom volgend jaar ook eens meedoen!
Deze winter is er een reanimatiecursus geweest om te leren omgaan met een
AED.
Inmiddels is er ook één aangeschaft en bevestigd nabij de Loarkit. Nu maar hopen dat het weinig gebruikt gaat worden maar mocht het nodig zijn dan hoop
ik dat er een mensenleven mee gered wordt.
Buiten de Loarkit is van alles gebeurd maar vergeet niet wat er in de Loarkit
gaande is.
Een grote interne verbetering is gaande.
Stoere bouwvakkers of pseudo bouwvakkers met gouden handjes maken er
iets heel moois van. Als in het eerste weekend van september weer feest is voor
alle leden kun je dit alles in volle glorie bewonderen. Bewondering voor deze
kerels.
Nu gaan we eerst de vakantietijd tegemoet.
Velen zullen over de grenzen heen kijken en anderen blijven dichterbij of op ’t
Loar.
Maakt niet uit. Ieders eigen keuze. Ik wens jullie allemaal een heel mooie zomer
en dat we elkaar weer in goede gezondheid zullen tegenkomen.
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

Dauwtrappen
’s Morgens om 8.00 uur stond het nog mooi te regenen. Twijfel over wat zullen
we doen. Maar als je je opgegeven hebt rekenen ze op jou. Dus 3 kwartier later
toch naar de Loarkit.
En warempel om 9.00 uur was het zo goed als droog dus toch maar vertrokken.
Via dorp Vaassen richting kanaal en op een pleintje op de Beemte was er al koffie. Geserveerd door Erica compleet met 2 broodjes.
Gesterkt ging het verder. Via het mooie natuurgebied Weteringsebroek, rondom vliegveld Teuge richting Terwolde. Hier warempel, voor ons ervaren fietsers, een klein stukje grindweg wat we nog niet kenden. Via Zeedeek, Kerkepad
aangeland bij het historische kerkje in Nijbroek. Op het kerkplein waren Yvonne
en Henk daar met de overheerlijke soep van Coby. Comfortabel op een bankje werd hiervan genoten. En verder via Geersepad richting Vaassen en ’t Loar.
Voor de liefhebbers was de Loarkit geopend om onder het genot van een glaasje na te praten over deze mooie rit die was uitgezet door Koos en Marion en
ongeveer 36 km. lang was.
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Busreis
Op 5 juni om 9.00 uur vertrok de bus van GEBO richting voor ons onbekende
bestemming. Binnendoor en via Amersfoortseweg kwamen we aan in Amersfoort. Op een parkeerplaats hier vlakbij stapte de gids in de bus en bracht ons
bij het restaurant aan het O.L.V. plein.
Hier werd een flink stuk appeltaart geserveerd met koffie.
Daarna een klein stukje lopen en lag de boot klaar om ons vanaf de grachten de
binnenstad te laten zien. Een stadsgids kon ons hier alles over vertellen.
O.a. het verhaal over de Amersfoortse kei werd uitgelegd en waarom Amersfoort nu keistad heet. Ook de kei zelf hebben we natuurlijk gezien. Wie waar en
wanneer gewoond had en wat er allemaal gerestaureerd is en nog wordt. Hij
wees ons ook op zeer bijzondere bomen.
Een boeiende gids met mooie verhalen.
De boot bracht ons weer bij het beginpunt en via een korte wandeling waren
we weer in het restaurant. Hier stonden broodjes, croquet en diverse lunchdranken klaar.
Om half 2 was het weer verzamelen op de Varkensmarkt en vandaar begon de
rit per bus met een gids aan boord voor een rondrit over de Utrechtse heuvelrug met de mooie plaatsen Soest en Zeist, paleis Soestdijk en Drakensteyn en
de schitterende villa’s aldaar. Aan het eind was nog een terrasbezoek waar we
in de zon maar op wankele terrasmeubelen nog een glaasje hebben gedronken.
Toen was het alweer hoog tijd om te vertrekken naar de Loarkit voor de warme
hap. Voorafgegaan door de welbekende soep van Coby. Dit keer aangeboden
door Coby en Henk. Dank daarvoor. Slagerij Ter Weele had gezorgd voor het
overige waarmee het biljart goed gevuld was. Het smaakte heerlijk. Om 19.00
uur gingen we naar huis na een heel mooie gezellige dag.
Coby bedankt voor het organiseren hiervan.
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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

A Keesomstraat 9
6717 AH Ede

T 088 811 87 17
F 088 811 87 18

P Postbus 19
6710 BA Ede

E betonenmix@bruil.nl
W www.bruil.nl

Bedankjes
Hierbij wil ik de Buurtvereniging bedanken voor de leuke attentie die ik van
Gerda en Linda
heb mogen ontvangen na mijn verblijf in het ziekenhuis.
Henk Bouwmeester

Wij feliciteren
Dinie van Essen is 65 jaar geworden.
Joke Smit is 70 jaar geworden en Arnold Esman werd 80 jaar.
Gerard van Bussel is 86 jaar geworden en Toos van Bussel-Bourgonje
en Aartje Pols-Kroes werden beide 90 jaar.
Namens de buurtvereniging hebben allen een felicitatiebezoek gehad.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Sientje van Bussel en Bennie Bourgonje.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van harte
spoedig herstel toe.

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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Recept
Semifreddo (luchtig roomijs)
¼ liter slagroom
suiker naar smaak
1 eetlepel honing
½ liter blik perziken
Klop de slagroom zeer stijf met suiker naar smaak.
Klop vervolgens de honing erdoor.
Snijd de halve perziken in zeer kleine stukjes en schep ze luchtig door de slagroom.
Schep het mengsel in een schaal en laat het in de vriezer 24 uur bevriezen.
Zet het twee uur voor het serveren in de koelkast.
Serveer de Semifreddo in coupes of op mooie bordjes.
En nu maar genieten van de Semifreddo en de zomerse zon….

Moppentrommel
Bij opgravingen in de Russische bodem tot op een diepte van 100 meter hebben
Russische wetenschappers resten gevonden van koperdraden, met een geschatte
leeftijd van 1000 jaar. De Russen trokken hieruit de conclusie dat hun voorouders
reeds 1000 jaar geleden beschikten over een koperen communicatienetwerk!
Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem gaan
afgraven waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van glasvezels aantroffen.
Deze vezels bleken na onderzoek zo’n 2000 jaar oud te zijn,
waaruit de Amerikanen concludeerden dat hun voorouders reeds 2000 jaar geleden een zeer geavanceerd digitaal glasvezelnetwerk in gebruik hadden.
VELUWE: ‘n Week loater hebb’n luu uut de Veluwe ‘t volgende rapport gepubliseert:
Bie opgroavingn op ‘t Loar in de Veluwse bodem, tot op ‘n diepte van 500 meter,
hep weetnschoppers totoal helemoale niks evond’n.
Ze concludeern hieruut dat 5000 joar geleden de Veluwe al beschikt’n over ‘n
DROADLOOS netwark!
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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

DRINKEN

LUNCH

www.bosrand.com
t. 0578-571343

DINER
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De foto van de boerenbruiloft uit het vorige boekje was van het huwelijk van
Gerardus Diks en Willemien Hurenkamp. Gerardus was weduwnaar met drie
kinderen op de foto staan dus drie families afgebeeld, de familie Hurenkamp,
de familie Diks en de familie Iding.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren waarvan Ans Diks en Frits Diks hier op
het Loar zijn getrouwd, de bruiloft was op de Vecht in het jaar 1942.
Welke loarse schoolkinderen van de Gerardus Majella herkent u van deze foto?
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Gedichie
Wanneer
het traumatropenland
uit het zien verdwijnt
de stille stem
met vele noten
hun zielklank
bedreigt
De overtocht gevoelloos
voor dat ene tropenkind

De aankomst op een loopplank
naar een kade in de mist
Begroet door witte vogelkrijsen
Waar zwermen ons deed volgen
naar een land
Ver
Over Zee
Hans Budding

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.
Zie sniet veur dat jongien de kuste nog van ’t brood.
He hef de kolder in de kop.
Armoed maakt vernemstig.
Die zandweg zit vol met knipgaten.
Ie mag ok wel uns noar de kapper.
Ie liek wel een bosduvel met dat kapsel.
Als de pot leug is valt er niks te schrappen.
De smerigste varkens wult ’t beste stroo.
Het geld word geteld mar ’n mense niet andersom zol béter wen.
’t Huus is van mien moar mien vrouwe hef de sleutel.
Die keerl kuj een bonenstok op de kop anpunten.
10

Een voorbeeldig mens
Het is vakantietijd waarin veel mensen op reis gaan
Christoffel is één van de populaire heiligen van de reizigers en zijn feestdag is
op 24 juli.
Christoffel is de Christusdrager, de Drempelheilige en de Patroonheilige van de
reizigers.
De legende vertelt dat hij oorspronkelijk Reprobus de verdoemde heette.
Hij was op zoek naar de machtigste heerser op de wereld en wilde hem zijn
diensten aanbieden. Als eerste komt hij bij een Koning die grote macht lijkt te
bezitten maar als een deze het in een lied over de duivel heeft ziet Reprobus
angst in de ogen van de Koning.
Dan gaat hij op zoek naar de duivel. Hij vindt hem en treedt in dienst bij hem.
Als ze langs een Kruis komen, wil de duivel er met een grote boog omheen en
op Reprobus dringende vraag “waarom” bekende de duivel dat hij bang is voor
het kruis omdat Christus daaraan gestorven is. Dan gaat Reprobus op zoek naar
Christus en ontmoet op zijn tocht een kluizenaar. Hij vraagt hem wat moet ik
doen om die Jezus Christus te ontmoeten? De kluizenaar zegt hem te vasten
maar daar voelt deze sterke man zich niet toe in staat. Dan verwijst de kluizenaar hem naar de gevaarlijkste rivier in het dal daar moet hij zich aan de oever
vestigen en de reizigers naar de andere oever dragen. Dien iedereen dan zul je
de Koning der Koningen Jezus Christus ontmoeten en zo dient hij jarenlang de
mensen tot er op een dag een klein kind bij Reprobus komt en hem vraagt om
hem naar de overkant te dragen. Het aanvankelijke zo lichte kind weegt steeds
zwaarder op zijn schouders. Als hij het kind aan de andere oever neerzet zegt
hij “het leek wel of ik de hele wereld op mijn schouders had”.
Het kind antwoordt: “Christoforus je hebt nog meer gedragen dan de wereld,
je hebt de schepper van de wereld gedragen, ik ben de Koning Jezus Christus”.
Het kind heeft hem zijn nieuwe naam gegeven Christusdrager.
Christoforus is een drempelheilige in de middeleeuwen stond hij vaak meer
dan levensgroot afgebeeld bij de ingang van de kerk of op de drukste plaatsen
van de stad. Wie naar de afbeelding keek zo geloofde men zou tot de avond
zijn levenskracht niet verliezen. In dit geloof worden twee actuele noden benoemd: enerzijds angst om door de dagelijkse arbeid je kracht te verliezen anderzijds de angst om een drempel over te gaan. De eerste angst jaagt tegenwoordig veel mensen op, ze voelen zich niet opgewassen tegen de eisen van
alledag, ze voelen zich leeggezogen, uitgeput en opgebrand. Christoffel herinnert hen aan hun innerlijke bron want als ze daaruit putten raken ze nooit uitgeput. Drempelangst duidt niet alleen op de angst om nieuwe ruimten te betreden of de remmingen die je moet overwinnen om op een ander af te stappen. Het gaat veel meer om drempels als belangrijke overgangen in het leven
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Autoschadebedrijf De Wilde Vaassen
Talhoutweg 36 - 8171 MB Vaassen - Tel. 0578-576777 - Website www.autoschade-dewilde.nl

Autoschadebedrijf De Wilde Twello
Engelenburgstraat 2 - 7391 AM Twello, Tel. 0571-274804 - Fax 0571-273249

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade
Wij herstellen voor
alle verzekeringsmaatschappijen

zoals de overgang van kindertijd naar jeugd, van jeugd naar volwassenheid.
Dan is er de midlife crisis, de overgang van leven naar dood, iedere overgang
kan beangstigend zijn. Daarom hebben alle godsdiensten overgangsrituelen
ontwikkeld om de angst voor het nieuwe te overwinnen. Christoffel is de Patroonheilige van zulke overgangen in zijn legende zien we dat een overgang
ons zwaar kan vallen. We zijn bang dat wij het niet halen, dat we onderweg
ten onder gaan. Bij iedere overgang duiken uit het onbewuste en onbekende
krachten op, die ons dreigen te overspoelen. We dromen dan van overstromingen. Christoffel is de belofte dat we de overgang zullen halen en dat we niet
ten onder zullen gaan. Hij laat ons zien dat het uiteindelijk Christus zelf is die
we dragen, hij leidt ons naar de andere oever. Velen hebben een afbeelding
van Christoffel in hun auto, ze hebben dan in het drukke stadsverkeer of op
de verstopte snelwegen Christoforus steeds voor ogen zijn afbeelding geeft
hun vertrouwen in een veilige aankomst. De verkeersberichten melden dagelijks files door ongevallen en iedere automobilist bedenkt dan dat het hem had
kunnen treffen. Wie angstig rijdt, raakt eerder bij een ongeval betrokken maar
achteloos en roekeloos rijden is minstens even gevaarlijk. Wij hebben geen
garantie op een leven lang zonder ongevallen maar wie mediteert over de geschiedenis van Christoffel ervaart dat vertrouwen sterker is dan angst en in de
legende van Christoffel gaat het om vertrouwen maar hij maant ons ook tot oplettendheid, let op de weg die je gaat, niet alleen de uiterlijke weg maar ook op
de innerlijke weg moeten gevaren overwonnen worden. Let op innerlijke waarschuwingen van je hart, wees bewust van iedere stap die je neemt en vergeet
niet dat Christus met je gaat. Hij begeleidt je op al je wegen ook op je laatste
weg die je over de drempel van de dood zal voeren naar de heerlijkheid van het
eeuwige leven, waar je ook met vakantie heen gaat.
Wees voorzichtig en kom veilig weer op ’t Loar .
Geniet van een fijne vakantie.
B.B.
Bron: Heiligenleven - Anselm Grün.
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‘t Loarse taaltje
In het vorige boekje heb ik beloofd om iets meer bekendheid te geven over ons
loarse taaltje wat ontstaan is op een plek waar de huizen ver van elkaar staan.
Dit taaltje werd ook wel dieventaal genoemd of bargoens maar kwam en komt
het meest voor in een dichtbevolkt gebied zoals Amsterdam maar in dorpen en
buitengebieden zoals hier komt het zelden voor en dat was voor de heer Paul
Van Hauwermeiren ook de reden om hier zijn oor te luisteren te leggen. Bij ons
werd als enkele loarse mensen bij elkaar zaten vaak over het wel en wee op ‘t
Loar gesproken en dan kwam ook het verre verleden van ‘t Loar ter sprake. Van
mijn ouders en groot ouders werd altijd gezegd dat ‘t Loar een buurschap was
met ‘n zevental hutten die stonden op de grond van de heren van de Cannenburgh. Zij leefden van wat er van de schrale grond opbracht en verdienden iets
bij met hand- en spandiensten voor die heren van de Cannenburgh. Na de Reformatie bleven de loarse mensen Rooms Katholiek wat ook de heren van de
Cannenburgh bleven, het leven was altijd goed geweest zoals het toen ging en
dat bleef zo. In de ogen van de omliggende dorpen keek men met argusogen
naar dat volkje wat niet met de rest mee deed. Ze werden een beetje met de
nek aangekeken, Rooms was toendertijd het oude bewind van de Habsburgers.
In die roerige tijd stroopten dan weer ‘t oude bewind en dan weer de troepen
van Oranje deze streken af. ‘t Loar lag nogal geïsoleerd tussen de moerasachtige streken en wegen waren er niet of nauwelijks wel karrensporen. Dit gebied
werd wel bezocht door rondtrekkende venters, marskramers, agosie venters en
mensen uit de steden die daar ook met de nek werden aangekeken dit soort
lieden brachten hier nieuws en handelswaar, naalden en garen onder andere
maar ook de taal het bargoens en de loarse mensen maakten het hun taaltje eigen om zich zo onder de burgers van het dorp die wel met de reformatie waren
mee gegaan met elkaar konden communiceren zonder dat de ander het kon
verstaan want het is een taal van enkele woorden om elkaar te kunnen waarschuwen als er gevaar dreigde zoals ‘schoft oe ‘n wout’ wat betekent: pas op ‘n
veldwachter. Zij die bargoens spraken, praatten in hun geheimzinnige groepstaal met elkaar bij voorkeur alleen over bepaalde onderwerpen. Daardoor komt
het dat er maar voor enkele honderden begrippen een bargoens woord bestaat voor sommige van die begrippen wordt zowat overal hetzelfde bargoense
woord gebruikt of varianten van dat woord zoals bink, bing, binksien voor man,
kerel, jongen zo zijn er hier veel woorden in omloop die elders niet voorkomen
onlangs hoorde ik nog een nieuw woord de huulbessum oftewel stofzuiger dat
woord kan Paul Van Hauwermeiren wel weer onder Vaassen zetten maar ik zal
proberen ze onder alfabetische volgorde te zetten, die woorden die hier op ‘t
Loar ‘t meeste voorkomen en gebruikt worden.
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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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$1.160,-
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Aankleunen: aanklampen
Afgepeigerd: doodop
Agosie: handelswaar gebracht door kissies keerls
Afpingelelen: afdingen
Apenhoar: tabak (Javaanse jongens)
Amerig: druk wezen
Bouten: schijten
Banjer: patser
Bink: man
Binksien: jongen
Beteunt: zeldzaam ook wel afgebakend
Betienzen: schoenen
Bieze: streep of lijn
Bietlings: tanden of gebit
Bietsen: bedelen
Bik: eten - Grandige Bik: lekker eten
Biksement: eten van een warme maaltijd
Bikken: eten
Biksementsprok: eettafel (van hout)
Bink: man - Grandige Bink: beste of mooie man
Blaetering: geit
Blederik: schaap
Boerenkit: boerderij
Bons: aarappel – Bonzen: aardappels – Bonzensprenkel: zout
Bout: poep
Bouterd: kip – Bouters: kippen
Bisderig: druk of beweeglijk
Buus: drank – Buzen: drinken – Buuzbink: zuiplap – Buuzmos: zuipvrouw
Buzig: beschonken of dronken zijn – Buuskit: café
Daas: verward mens
Demes: zand – Demes rispers: gras of gazon
Doerak: vals iemand
Dullemutse: hoofd – Dullemutseluens: hoed of pet
Feem: hand – Femen: handen
Fladdering: vogel
Flamoes: vrouwlijk geslachtsdeel
Flapdrol: een man of vrouw die niets waard is.
Flappeling: oor – Flappers: oren
Flip: vlees - Flip van de hoornnikkel: koeien- of rundvlees
Flip van de porket: varkensvlees
Floor: gulden
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Fonkert: borrel (sterke drank) – Fonkelhulze: jeneverfles
Füzen: stinken
Grihsies: luizen
Gannef: dief – Gannefen: stelen – Gannefers Bink: dief – Gannefers Mos: dievegge
Gassel: spek
Geiselen: lopen
Gemold: gestorven door een natuurlijke of geweldadige dood
Geschoor: mensen of een volk
Gesluns: afvalvlees
Geteisem: rapaltje of slecht volk
Geute: bijvertrektje of washok
Geurengat: afvoergat door de muur
Grandig: goed, mooi of prachtig
Griesjas: konijn of haas
Grom: man – Grommegien: kind of kleine jongen
Haggelen de bout: naar de bliksem lopen
Heuvel: hond
Hoef: brood – Taaihoefbink: brood bakker
Hartelink: steen
Kout: mes
Maf: gek
Hoets: wordt aangeduid als beroep – Vishoetse: visboer
Penhoetse: bankier of geld kerel – Flip hoetse: slager
Hoornnikkel: koe – Hoornnikkelplump: melk
Hoornebuus: kwaad worden
Huil: zitvlak of achterwerk
Huls: kom of fles
Huppeling: vlo
Jaap: snee (een wond)
Karnholtien: harde worst
Kauweling: kies of tand ook wel bietlings genoemd
Keubelen: praten
Klipse: vasten
Bij Rooms Katholieken is op aswoensdag en goede vrijdag nog klipse oftewel
vastendag.
Kit: huis – Loarkit: buurthuis
Holties: klompen
Maf: gek
Mauwerik: kat
Murf: mond
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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

Melis: zak
Meeps: vreemd – Meepse mos: vreemde mos
Peetjes: Rooms Katholiek
Er werd ook wel gezegd: die bint van ‘t holtien verwijzend naar de kruisbeelden
in hun huizen.
Peesbouter: haan
Pegels: geld
Peseriëe: werk
Petoet: gevangenis
Poenhoetse: geldkerel – iemand die er warmpjes bijzit
Porkert: varken – Porkertschits: is een varkenspoot
Premen: bidden
Premersbink: pastor of kapelaan – Premerskit: kerk, kapel of basaliek
Preuze: een hoop pruttel of troep
Reutelink: trekharmonica
Rikkert: rijksdaalder
Rispers: haar – Rispers an ‘t murf: baard – Rispers onder de snuffeling: snor
Schudeltien: oude fiets
Zoldering: fiets
Schanich: zwerver of iemand die op een dubieuze manier aan de kost komt.
Schitsies: benen en voeten
Schoetsen: uitgaan
Schaft oe: oppassen of uitkijken (gevaar)
Schorum: slecht volk
Luum: slaap – Luumbult: bed – Ik heb luum: ik heb slaap
Schrok hebben: honger hebben
Smeukeling: sigaret of sigaar
Smiksel: boter
Smonk: vet
Sneuveling: neus
Spiende: glazenkast tussen twee bedsteden in
Sprenkel: suiker – Sprenkelhuls: suikerzak of suikerpot
Striekzwével: lucifer
Stepkens: protestanten
Strulle: plas urine – Strullen: plassen
Taaihoef: brood of roggebrood – Taaihoefkout: broodmes – Taaihoefmeles:
broodzak
Tikkeling: klok
Traedeling: schoen of voet – Traedeling luiens: sok of kous
Trappeling: paard
Trispel: haver of rogge
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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

Troester: venter of landloper – Troesters: geschoor of zwervers of zigeunersvolk
Troestersbink: schooier
Turen: kijken – Tuurling: oog
Veem: hand – Vemeling: vinger
Verharen: weggaan
Verknoeven: verstaan
Vermeepsen: stelen of wegnemen
Vetsen: slachten - Vetser: slager
Viefvien: kwartje
Vlok: hemd
Vonk: vuur – Vonkbak: lichtbak
Vonkkit: kachel
Vunkeltien: borreltje
Witje: dubbeltje
Witwillem: wittebrood
Wout: politieagent – Woutekit: politiebureau
Zitteling: stoel
Zwemmeling: vis – Zwemmelingshoetse: visboer
Een zwemmeling verharen: vis eten
Dit zijn wel zo’n beetje de woorden van het loarse taaltje zoals die hier gebruikt
werden.
Ik denk niet dat het nog echt leeft op ‘t Loar maar dat is ook niet meer nodig
want ieder mens is uniek en staat geschreven in Gods hand. Onlangs hoorde
ik dat op een kantoor of in de kantine van een fabriek of winkel waar enkele
loarse mensen werken onderling de loarse woorden werden gebruikt de reactie
heel veel hilariteit opleverde maar dat heb ik zelf op de bouwplaats ook wel gemerkt verder is je moedertaal dialect het belangrijkste, dat hoort bij jou.
B.B.
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Begrip voor elkaar...
Een boer had enkele hondjes die hij nog moest verkopen.
Hij schilderde dit op een bord: “ 4 puppy’s te koop!” en zette dit aan het begin
van de weg.
Net toen hij de laatste spijker in het bord sloeg werd hij aan zijn overal getrokken.
Hij keek naar beneden in de ogen van een kleine jongen.
“Meneer” zei de jongen, “ik wil één van uw puppy’s kopen”.
“Wel”, zei de boer, terwijl hij met zijn hand achter in zijn nek wreef, deze puppy’s hebben een stamboom en kosten daardoor aardig wat geld”.
De jongen vond dit erg jammer, maar zocht toch diep in zijn broekzak en haalde er een handvol kleingeld uit en liet het aan de boer zien.
“Ik heb bij elkaar één euro en twintig cent. Is dat genoeg om te kijken?”
“Zeker”, zei de boer en hij floot een deuntje “Dolly”, riep hij.
Uit het hondenhok en over het erf rende Dolly naar de boer toe, gevolgd door 4
kleine bolletjes wol. De kleine jongen drukte zijn gezicht tegen het hek.
Zijn ogen straalden, het was zo leuk ze te zien!
Terwijl de honden naar het hek toe kwamen rennen, zag de jongen nog iets bewegen in het hondenhok. Langzaam verscheen er nog een bolletje wol, maar
deze was veel kleiner dan de andere puppy’s. Het kwam moeilijk het hok uit en
op een wat onhandige wijze begon dit hondje naar het hek te hobbelen terwijl
het zijn best deed de andere hondjes bij te houden.
“Ik wil dat hondje hebben”, zei het kleine jongetje, terwijl hij naar het hondje
wees wat niet zo krachtig en snel was als de andere puppy’s.
De boer knielde naast het jongetje neer en zei: “Jochie, je wilt dat hondje echt
niet.
Het is nooit in staat om te rennen of te spelen zoals andere hondjes dat kunnen”.
Toen deed de jongen een stap naar achteren, reikte naar beneden en begon
een broekspijp op te rollen. Terwijl hij dit deed werd een stalen beugel zichtbaar; hij had een kunstbeen.
De boer aankijkend zei hij: “Weet u meneer ik kan zelf ook niet zo goed rennen
en hij heeft iemand nodig die hem begrijpt!”.
Met tranen in zijn ogen reikte de boer naar beneden en pakte de kleine puppy op.
Hij hield het voorzichtig vast toen hij de puppy aan de kleine jongen gaf.
“Hoeveel kost het?” vroeg de kleine jongen. “niets, het is gratis”, zei de boer.
“Er is geen prijs voor liefde”.
De wereld is vol van mensen die iemand nodig hebben die ze begrijpt!
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Dank
Sta me even toe
om te rusten
om tot mijzelf te komen
en om raad te vragen.
Of is het alleen het idee
een oor, dat echt luistert
dat zo maar vraagt
‘hoe is het met je’.
En dat je dan kunt zeggen;
‘niet zo best’.
Ik voel mij rottig
en af en toe eenzaam.

Verlang soms zo innig
naar een lief woord,
een enkel gebaar
dat mij warm maakt.
Dat ik mij onder zoveel mensen
soms zo hulpeloos voel
dat op mijn pad obstakels liggen
te groot voor dit moment.
Maar dank dat ik dit kwijt kon
het lucht eventjes op.
Dank U.

Gezegdes
(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)
’n Boek mag wel zwoar in de hand wezen mar niet zwoar op de hand.
Wéés een kosbaar kado die ’n ieder graag krig.
’t Is béter zeuventig joar jong as veertig joar old te wézen.
As de zunne schient hoef ie niet mooi weer te speulen.
Opruimen is niet opbargen mar lusloaten.
Aj goed met de buren kunt hoef ie niet te gluren.
Die keerl liegt harder ad dat ’n peerd kan lopen.
Ik wol soms wel dat ik een vloerkleed was want dan kon ik ’s morgens blieven
liggen.
Het is met leugens as met ’n sneeballe hoe verder aij ze rolt hoe dikker ze worden.
As ie veule lieg mag ie wel ’n heuf hemmen as ’n peerd m alles te ontholden.
Bezit werkt als zolt water hoe meer der van drink hoe meer durs ai van krieg.
De rechterhand mag niet weten wat de linkerhand dut.
Van dat mense kuj gien heugte kriegen.
As ie met pek um goat wor ie der mee besmet.
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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.

