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Zaal-Café-Bar
Het gezelligste adres voor jong en oud
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Voor iedere gelegenheid het juiste bloemwerk!
• Elektrotechniek
• Verlichting
• Telefonie • Satelliet TV
• Data netwerk
• Inbraak en
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• Brandmeldinstallaties
• Ontruimingsinstallaties
Schorsweg 2 • 8171 ME Vaassen • Tel. 0578 - 571258
info@kramerelektrotechniek.nl • www.kramerelektrotechniek.nl
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Van de bestuurstafel
Beste buurtgenoten,
De zomer ligt alweer achter ons. En wat is er veel gebeurt de afgelopen maanden.
In het laatste Loarse boekje heeft Kim het stukje geschreven voor “van de Bestuurstafel”. Ik zat toen voor een aantal weken in Amerika en Canada. We hebben genoten.
Vele mooie dorpen en buurtjes, natuur en wild hebben we gezien.
Ook in deze landen hebben we ervaren en gehoord hoe fijn het is om je medemens te kennen en te ontmoeten. We zijn nog op bezoek geweest bij een aantal boerderijen en bedrijven, die van oorsprong door Nederlanders zijn opgezet. Een jong meisje met blonde haren en blauwe ogen hielp ons op een blueberry farm, gerund door de familie Klaassen. Haar opa en oma waren destijds
geëmigreerd en de familie runde nog steeds het bedrijf.
Toen we terug waren werd er meerdere malen tegen mij gezegd: heb je het
buurthuis al gezien, het is zo mooi geworden!
En dat is het ook! Wat is er een werk verzet door een aantal mannen en vrouwen van de buurt. Buiten heeft het een uitstraling van een gezellige plek, van
binnen is het zo ingericht dat je nu met plezier je werk kunt doen wanneer je
bijvoorbeeld bardienst hebt. Het is een genot om in te werken. Dus geef je op
als bardienstmedewerker, dan kun je het zelf ervaren.
Ik wil de harde werkers dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Ik weet dat
het nog niet klaar is. Binnenkort wordt er verder gegaan met de aanplanting,
het bosje er om heen, enz. Dus als iemand je vraagt om even te helpen, doe het
dan, het levert je echt wat op.
De harde werkers hebben al laten zien dat je samen iets moois kunt bereiken.
Achter de schermen wordt er ook door een aantal mensen gewerkt om bijvoorbeeld de financiering rond te krijgen voor deze verbouwing. Je ziet het niet altijd, maar ook dit kost veel tijd en energie. Ook hiervoor mijn hartelijke dank.
Het afgelopen weekend hebben we het Loarse weekend gehad. Dit keer hebben we dankbaar gebruik gemaakt van ons buurt huis om het feest te vieren.
En dat is goed bevallen. Velen waren erbij, anderen komen volgend jaar ook hoop
ik. Er was van alles georganiseerd voor groot en klein. Er zal nog een evaluatie volgen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de jeugd weer enthousiast krijgen om mee te
doen met de activiteiten? Mocht u ideeën hebben dan horen wij het graag.
Het weekend is afgesloten met Dia van Rijssen als schutterskoning. Zij heeft deze titel voor de 2e keer in haar macht gesleept.
We gaan nu weer de periode in van wat meer binnen zijn. Het is eerder donker, de gordijnen gaan dicht, de kaarsjes aan. Toch is het belangrijk om elkaar te
blijven ontmoeten.
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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

Dit kan met een kopje koffie maar ook door elkaar te ontmoeten in en bij het
buurthuis.
Ik wens jullie allemaal een fijne tijd toe.
Groeten van Mieke Jansen van de Sligte

Wat hebben we gedaan en wat
gaan we nog doen?
Wat activiteiten betreft valt er niet veel nieuws te melden.
Het was vakantietijd en dan staat alles op een laag pitje.
De gebruikelijke dingen gingen gewoon door. Zo werd er kloot geschoten,
op donderdagmiddag jeu de boules gespeeld en op maandagavond recreatief
gebiljart.
De damesfietsclub ging elke dinsdagavond op pad voor ± 25 km op de pedalen
en maximaal 9 personen deden hier aan mee.
Maar er is wel gewerkt in de Loarkit en hoe. Een fikse interne opknapbeurt heeft
er plaats gevonden. Een groot aantal mannen/vrouwen is hier avonden en dagen bezig geweest.
Onherkenbaar is het geworden. Alle vloeren, plafonds, muren zien er spic en
span uit. 2 Jaar terug is de toiletgroep opgeknapt en nu het achterste gedeelte.
De verblijfsruimte is gezellig bruin gebleven zoals een bruin café eruit hoort te
zien. Als u in de gelegenheid bent bewonder het dan met eigen ogen.
Inmiddels is wel ons jaarlijkse feestweekend geweest op 1 en 2 september.
Zaterdagochtend was voor de kinderen gepland. Helaas was het aantal maar
heel klein dus zijn ze met elkaar naar het klimbos in Apeldoorn geweest.
De middag was er wat geregeld voor diegenen die niet zo gesteld zijn op heel
harde muziek. Voor de achtergrondmuziek was een troubadour/countryzanger
uitgenodigd die een gevarieerd aanbod ten gehore bracht. Hierbij kon er tenminste ook gepraat worden wat door de aanwezigen erg op prijs werd gesteld.
Om 18.00 uur was de BBQ heet genoeg waar een groot aantal leden van harte
van heeft genoten.
’s Avonds kwam geleidelijk aan de feeststemming erin. Meerderen hadden zich
omgekleed voor het thema “GOET VOUD”. De gekste creaties liepen er rond.
Om 21.30 uur was de trekking voor de dinerbon voor 2 personen van De Bosrand. Bas deed de trekking en Kim was de gelukkige.
Het ging nog een aantal uren door met de muziek op volle toeren.
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Zondagmiddag het gebruikelijke klootschiettoernooi.
12 Teams deden er mee en de winnaar werd het team van Nick Dieker”
die zichzelf de naam “Dreuge Strot” had toebedeeld.
Tussendoor werd een geslaagde tombola gedraaid met mooie prijzen.
Hiervan waren er velen geschonken door de winkeliers, waarvoor onze grote
dank.
Toen volgde nog het vogelschieten. Uiteindelijk mag Dia van Rijssen zich een
jaar lang schutterskoning van ’t loar noemen.
Hiermee kwam een eind aan twee mooie dagen in en om de Loarkit. Het weer
was geweldig zodat het nieuwe terras optimaal gebruikt is en vanzelfsprekend
goed bevonden.
Inmiddels zijn er alweer enkele activiteiten begonnen.
Pilates probeert de dames weer fit te krijgen. Helias heeft een nieuw toneelstuk
uitgezocht een workshop moodboard maken is gepland etc…
Van alles wat er komen gaat krijgt u tijdig bericht via stencil of de mail.
Maak er gebruik van zodat het niet voor niets georganiseerd wordt.
Groetjes van Rikie Gorkink.

Hallo buurtgenoten ik ben Johan Blokvoort 50 jaren jong
en woon samen met mijn moeder aan de Kiefkampsweg in
Emst. Ik ben werkzaam bij de firma Winterman in Twello als rupskraanmachinist. Zomers maak ik grote balen hooi en stro met mijn eigen trekker met balenpers en ik maak ze ook in folie (wikkelen) verder ga ik ’s winters graag op
skivakantie met mijn vrienden en familie.
Bij deze wil ik de pen graag doorgeven aan Jos Breden (Kippie).
Groeten Johan Blokvoort
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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

Vakantie
De vakanties zijn weer afgelopen en onze eerste vakantie was met een vriendengroep van ’t Loar bestaande uit Toon Bouwmeester, Anton Klomp, Wim
Harleman, Wim Breden en Bennie Breden met de fiets naar Zuid-Limburg. Een
fiets zonder versnelling met van die dikke banden, op de drager een tent, dekens en van allerhande spulletjes om te overleven waaronder een petroleum
stelletje waarop gekookt moest worden. Ik moet zeggen een pracht vakantie
waar we heel wat sterke spieren aan over hebben gehouden.
55 jaar later zijn Antoon Klomp en ik nog een paar dagen op vakantie geweest
maar toen wel met de auto en niet met de tent maar in een hotel, voor Antoon
de eerste keer dat hij in een hotel heeft overnacht ook dat was voor hem een
hele belevenis en voor mij een mooie
herinnering aan hem een oude
vriend, met dank aan VisArend.
B.B.
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Pluk de dag!
Dat is met deze fantastische zomer een fluitje van een cent: iedere morgen was
die machtige zon er. ‘t Loar straalde in alle tinten groen.....en daarna in alle tinten geel. Om te plukken moet je kunnen bukken. Dat kon ik niet.
Sinds december werd ik geplaagd door allerlei lichamelijke mankementen.
Ineens niet kunnen lopen, dan weer wel. Zomaar een gebroken wervel. Etc etc.
Totdat na scan en biopten eind mei de oorzaak gevonden werd: de ziekte van
19 jaar geleden was teruggekomen. Nou laten we die akelige stiekeme sloper
maar bij de naam noemen, juist ja, kanker. Zoals, helaas, een aantal om ons
heen weet: jouw wereld en die van je dierbaren stort in. Temeer daar als voor
een tweede keer deze zelfde kanker de kop op steekt. Dan is deze niet meer te
genezen. Wél kan je er nog een onbepaalde tijd mee leven, mits de medicijnen
aanslaan. Al met al werd het een pijnlijk ploeteren met pijnstillers en hormoontherapie pillen waarvan de bijwerkingen het in ieder geval heel goed deden.
Maar of de pillen hun echte werk deden?
Ik had 60% kans.... Gelukkig was daar iedere dag die zon.....stel je voor dat het
buiten ook nog huilde met dikke regendruppels!
Ook verscheen de zon steeds in de brievenbus. Lieve meelevende kaarten.
En een bos bloemen, een opkikkertje die aan het hek werden afgeleverd. Soepjes, vriendinnen die langs kwamen en een extra hulp in huis: “ nee , dat doe ik,
jij gaat zitten!” Zo verschrikkelijk lief! Dan is het heerlijk dat je op ‘t Loar woont!
Dankdankdank!
Oh oh, en vergeet mijn bijrijder Hugo niet! Die werd ineens mijn butler, boodschappenjongen, personal assistant. Hij begon zelfs op mij te lijken! Zo was hij,
naast zijn werk, druk in de weer met honden, paarden en tuin.
Terwijl ik bezig was met de klus om mijn lijf iedere dag te pesten met veel bewegen. Het ene been dat tijdens het lopen tegen het andere klaagde: “ zullen
we maar naar huis gaan, ik kán niet meer” . Waarop het andere been nijdig antwoordde: “ Slappeling, doorgaan! Anders wordt het nooit meer wat!” Nu zijn we
bijna 4 maanden verder. Ik loop en fiets weer.
De pillen én al het medeleven doen hun werk!
Goh, best lastig om een stukje over jezelf te schrijven....maar ik schrijf het ook omdat ik weet dat ik niet de enige ben op ‘t Loar die aan het vechten is voor zijn/
haar leven. Vechten om te blijven genieten van onze dierbaren en van de dag!
Kop op, we gaan ervoor!
O ja....zolang ik niet van het keukentrapje val of zolang er geen tram voor de
deur loopt, hoop ik, hopen wij als 70-ers, op nog een lang genieten van onze
plek hier!
Joke Smit
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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 ’t Loar bedanken voor de cadeaubon die ik van
Willie Oortwijn en Annie van den Esschert mocht ontvangen voor mijn 80ste
verjaardag.
Groeten Arnold Esman
Bij deze wil ik de buurtvereniging bedanken voor het gezellige bezoek van
Leentje en Toon en de cadeaubon op mijn 75ste verjaardag.
Jan Harleman
Hierbij wil ik de buurtvereniging bedanken voor de leuke attentie die ik ontvangen heb voor mijn 65ste verjaardag.
Diny van Essen-Buitenhuis
Bij deze wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken voor de cadeaubon die ik
mocht ontvangen voor mijn 86e verjaardag, de bon werd gebracht door Anna
en Riekie, het was een hele gezellige morgen.
Met vriendelijke groet,
Mies van den Hoorn
Hierbij wil ik de buurtvereniging bedanken voor de cadeau bon die ik voor mijn
90ste verjaardag heb ontvangen.
Dames bedankt voor de gezellige morgen.
Groetjes Toos van Bussel- Bourgonje

Wij feliciteren
Henny Vunderink met zijn 70ste verjaardag.
Jan Harleman is 75 jaar geworden
en Miep Buitink, Henk Klomp en Tootje Dirksen zijn 80 jaar geworden.
Mies van Hoorn met haar 86ste verjaardag.
Anna Marissink en Marie van Bussel zijn 87 jaar geworden.
Namens de buurtvereniging hebben allen een felicitatiebezoek gehad.

7

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Anna Marissink en Trijntje van Huffelen.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van
harte spoedig herstel toe.

Condoleancebezoek is gebracht aan
Een condoleance bezoek werd gebracht aan de familie Gerritsen wegens het
overlijden van Aleida Wilhelmina Gerritsen-Breden ook wel Leis genoemd op 28
juli 2018. Leis is 90 jaar geworden.
Wij wensen haar familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

(Bij)geloofzaken
Noten zijn in de winter niet alleen waardevolle etenswaren, zij gelden ook als
symbool voor Gods niet te doorgronden raadgeving. De harde bast verbergt de
kern, men bekomt in zijn of haar leven zo vele harde noten te kraken. In veel
streken werden vroeger vier noten voor de vier jaargetijden of twaalf noten
voor elke maand gegeven. Vond men in de noot een schone kern zo zou dat
voor die betreffende tijd veel geluk en gezondheid betekenen.
De apostel Thomas werd in ons volksgeloof met de duistere dag van het jaar in
verbinding gebracht. Dit had een symbolische beduiding. Zo was hij het die het
langst aan de opstanding van de Heer twijfelde vandaar het gezegde, de ongelovige Thomas.
Gedenkdag 21 december.
Antonius de Grote gaf na de dood van zijn ouders zijn gehele vermogen weg
en trok zich terug in de woestijn als kluizenaar daar zou hij talrijke verleidingen
van de duivel weerstaan hebben.
Vaak wordt hij afgebeeld met een varken aan zijn voeten als teken dat hij de
zonden heeft afgewend. Hij geldt als patroonheilige van de huisdieren niet te
verwarren met Antonius van Padua die wordt aangeroepen als verlosser van
verloren zaken.
Gedenkdag 17 januari
B.B.
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Tractoren en werktuigen
Tuin- en parkmachines
Stalinrichtingen
Staalconstructies
WITTEVEEN | Laarstraat 10, Emst | T 0578 66 15 09 | www.witteveen-emst.nl

Café - Eetcafé

van de Schepop
Emst

Vernieuwde zaak, nieuwe ideeën!
Wij verzorgen voor u verschillende buffetten v.a. 10 pers. Zowel in
onze zaak als buiten de deur. Frans, Italiaans, Duits en Hongaars.
Hollands en stamppotten naar keuze.
Tevens uw adres voor salades en hapjes.
Meer info: www.cafevandeschepop.nl
E-mail: schepopemst@hotmail.com
Hoofdweg 25-27, 8166 AC Emst
Tel. (0578) 661255, fax (0578) 662157

DRINKEN

LUNCH

www.bosrand.com
t. 0578-571343

DINER

?
e
i
W
o
,
e
i
W

Op de klassenfoto van de Gerardus Majella van het vorige boekje stond op
bovenste rij, v.l.n.r. op de derde plek Bennie Breden,
bovenste rij, v.l.n.r. op de vijfde plek Annie Brinkman,
bovenste rij, v.l.n.r. op de achtste plek Herman Wijnhout (Hampie bijnaam)
De tweede rij van boven, v.l.n.r. op de derde plek Gerrie Bouwmeester
De tweede rij van boven, v.l.n.r. op de vijfde plek Antoon Klomp
De tweede rij van boven, van links naar de rechts op de negende plek Annie
Wijnhout
Het meisje op de derde rij van boven is Dinie Bouwmeester.
De vierde rij van boven, van links naar de rechts op de achtste plek Theo Breden
Wie herkent dit “bruidspaar”?
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Feestweekend
zaterdag 2 en zondag 3 september
Dit jaar stond het feestweekend van ’t Loar ter gelegenheid van ons 38 jarig bestaan in het teken van “Goet Voud”.
Activiteit voor de kinderen zaterdagochtend
Het feestweekend begon zaterdagmorgen met een activiteit voor de
kinderen.
Er waren helaas niet zo veel aanmeldingen zodat het programma
in de Loarkit niet door ging. Om
er toch een feestje van te maken
gingen ze er gezellig op uit. Julian
en Lynn mochten de bestemming
kiezen en zij kozen voor een leuke
sportieve middag in het Klimbos in
Apeldoorn.
Zaterdagmiddag met muziek en BBQ
Voor deze middag was de Troubadour Edward Val uitgenodigd en hij zorgde
met zijn muziek voor een relaxte sfeer waarbij er ook nog fijn gepraat kon worden en dat viel bij de aanwezigen in de smaak.
Om 18.00 uur was de BBQ zover dat er gebarbecued kon worden en een groot
aantal leden deden hier graag aan mee.
Na de BBQ en nadat iedereen uitgegeten was hadden meerdere leden zich omgekleed voor de feestavond. Dit jaar was het thema voor de feestavond “Goet
Voud”. Er liepen die avond hele foute creaties in de loarkit rond wat natuurlijk
voor de nodige hilariteit zorgde.
Om 21.30 uur was de trekking voor de dinerbon voor 2 personen van De Bosrand.
Bas deed de trekking en Kim was de gelukkige.
Het feest ging nog een aantal uren door en de muziek ging voluit….
Klootschiettoernooi zondagmiddag
Bij stralend mooi weer werd traditiegetrouw zondagmiddag 2 september het
jaarlijkse recreatieve klootschiettoernooi gespeeld. Om 12:30 begonnen diver10

se groepjes zich te verzamelen zodat er uiteindelijk 12 teams een sportieve poging deden om als eerste te eindigen.
De uitslagen van het klootschiettoernooi:
1. Dreuge strot		
63 + 65 meter
2. Fam. Jansen v.d. Sligte 3		
66 + 34 meter
3. Laarseweg 2		
68 + 0 meter
4. Praatjesmakers		
70 + 37 meter
5. Fam. Jansen v.d. Sligte 1		
71 + 35 meter
6. Klootschietteam van ’t Loar		
72 + 35 meter
7. Hertenkampsweg zuid		
74 + 26 meter
8. De Kanjers		
74 + 0 meter
9. De Druifjes		
75 + 30 meter
10. Fam. Jansen v.d. Sligte 2		
75 + 40 meter
11. Hertenkampsweg zuid/west		
76 + 25 meter
12. Laarseweg 1		
76 + 20 meter

Na het klootschiettoernooi werd er gezellig nagepraat en vervolgens draaide
het Rad van Fortuin er op los en waren er leuke prijzen te winnen.
Ook binnen in het buurthuis werd er weer door een grote groep liefhebbers
naar de Formule 1 race Spa gekeken al met al was het een gezellige boel in en
om de loarkit.
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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

Vogelschieten zondagmiddag
Vanaf 16.30 uur begon het Vogelschieten onder leiding van het Sint Maartensgilde uit Epe en Schietvereniging Prinses Juliana uit Emst iets later dan gepland
i.v.m. Formule 1 race die nog even afgekeken werd.
De uitslag van het vogelschieten zag er volgt uit:
de rechtervleugel werd na 38 schoten eraf geschoten door Henk Nengerman
vervolgens schoot Erica Bijsterveld de linkervleugel eraf met het 92ste schot
en daarna schoot Jos Bijsterveld met het 105e schot de kop eraf. Erica Bijsterveld schoot met het 132ste schot de staart eraf. Dia van Rijssen die haar titel
van Schutterskoning(in) van vorig jaar verdedigde schoot met het 210e schot
de gehele houten romp van de vogel eraf en werd hiermee weer opnieuw
Schutterskoning(in) van ’t Loar. Proficiat!
Sponsors Feestweekend 2018
Tijdens het Loarse weekend is er op zondag 2 september een gokje door vele
mensen gewaagd bij het Rad van Fortuin. Vele prijzen waren beschikbaar gesteld door de volgende winkeliers en bedrijven, waarvoor onze hartelijke dank!
Huernink Vaassen tweewielers
Bakkerij van der Kwast
Bakkerij Hagen
Bloemist de Lelie
Labberton Bloemenhuis
IJssalon Rozeboom
Eethuis Eekterzicht

Bij Anne Vaassen
Bakkerij Breden
Slagerij Kroon
Kim’s Perfect Place/ Kim IJspeert
Fifty8 Lifestyle
Slijterij Hans Kooijer
Ziel en Zaligheid/Meggy Timmer

Op de tafels stonden fleurige bloemen, geschonken door Bloemsierkunst
Maarten.
Nogmaals onze hartelijke dank!
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Gedichies
Effies trugge in de tied, net veur de oorlog en effies der nao leav’den der un
vrouwe in Epe, die varre in de umgeving bekend was deur eur biezundere gedrag. Zee was in de gehele gemeente bekend, ja zelfs tut in Waopenveld toe.
Zee reukkt’n de piep’pe en eur hond was de trouwe metgezel en dat was:
Diene van Eek
In un huu’sien as Hans en Grietje
Woon’den un vrouwtje heel alleen
Ze leek héél eenzaam dachten mensen
Mar ok de zunne die veur eur scheen
Ze heten Diene en had eur gewoontes
Veur veule mensen leek dat raar
Want met eur bie’jen en de pie’pe reuk’n
Speul’n ze ut mar veur mekaar.
’t Was op en top un Veluws vrouw’gien
gong veur niemand uut de weg
ze verkoch veule pötjes honing
alles kwam goed tot zien rech
veule dacht’n “och kiek die noe”
dat mense hef gien bestoan
ondanks eur, onverzörgde uuterluk
bleef ze dapper, varder gaon.
Anzich-kaart’n waorop een huussien
Aarmoedig mar veul-zeggend stond
Die wa’ren van Diene, dat olde vrouwgien
Veur eur was ut ver-trouwde grond
Net as Epe eur Veluws daar-pienhuis
Woar ze eens te wereld kwam
Wie zult eur altied bliev’n herin’ner’n
As vrouwe die historie maken kan.
Frans Nieuwenhuis
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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)
GRA
ATIS GEPLAA
G
ATST
TST
INCL. BETONBANDFUNDERING
VAN

$1.160,-

$1.050,-

AANBIEDING
Type 217, 300 x 200 cm
c (B x D)
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ATIS GEPLAA
ATST
A
TST
INCL. BETONBANDFUNDERING

$1.370,-
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UW TUIN
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Aalbosweg 15, 8171 MA Vaassen
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SHOWROOM: Einsteinstraat 16 Wijchen, T 024 - 64 51 226ÊUÊOPENINGSTIJDEN ma - vrij: 09.00 - 17.00 uurr,, zater
zat dag: 09.00 - 16.00 uur
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Telefoon: 0578
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22 50+ bijlage

info
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@ blokvoortelektro.nl
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Gedachtenis- of bidprentje
Deze twee prentjes zijn van de opa en oma van Paul Straatman. Zij hebben gewoond op de plek waar Paul en Yvonne met hun gezin wonen. De historische
boerderij is in 1958 afgebrand.
Zij hadden 2 dochters Geertruida en Cristina hier op ’t Loar beter bekend als
tante Trui en Stina.
Stina is de moeder van Paul. Tante Trui was met Herman Streppel getrouwd. Bij
zo’n brand dan gaan er veel dierbare dingen verloren, ik kan mij herinneren dat
er nog heel veel spullen bij de buren in de tuin lagen die nog gered zijn uit de
vuurzee. Mijn vader vertelde mij dat de historische boerderij heel vroeger de
plek was waar de zogenaamde rentmeester van de heren van de Cannenburgh
zetelden hier moest de pacht en de hand- en spandiensten betaald worden zo
ook de loarse mensen die in hun schamelijke
huisjes op grond van de Heren woonden, al
die betalingen in geld of natura werden opgetekend in een logboek dat boek dat ons
nu heel veel kon vertellen uit die tijd is mede
verloren gegaan.
Paul en Yvonne bedankt.
B.B.

14

Recept: Hete Bliksem
Er zitten dit jaar weer genoeg appels aan de bomen
dus tijd om weer eens Hete Bliksem te koken!
Hete bliksem is een echt Oud-Hollands gerecht.
Het is een stamppot dit bestaat uit aardappelen en appelen, en eventueel ook
nog peren.
Als alternatief kan er ook nog spek toegevoegd worden, of om van smaak te
veranderen een keer stoofperen. Doordat er veel vocht uit het fruit tevoorschijn
komt blijft de maaltijd erg lang heet, hier dankt het gerecht ook zijn naam aan.
Probeer dit ouderwetse recept ook eens uit als je het nog niet eerder hebt gekookt of probeer een andere variatie of geeft er een moderne twist aan.
Wat heb je nodig:
• 1 kilo kruimige aardappelen
• 1 kilo elstar appels voor de variatie kun je het ook met peren maken.
• 50 g boter
• 2 uien
• 1 el grove mosterd
• 250 g spekreepjes (liefst van de slager)
Schil de aardappelen en snijd in grote blokjes. Breng een grote pan met ruim
water en een flinke zout aan de kook. Kook de aardappelblokjes in ongeveer 10
tot 15 minuten gaar. Giet de aardappelen af en doe ze terug in de pan om gaar
te stomen.
Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd de appels daarna in blokjes.
Snijd de uien in halve ringen. Verhit de boter in een grote koekenpan en bak
hierin op medium vuur de appel en ui ongeveer 10 tot 12 minuten zacht en
goudbruin.
Bak de spekreepjes in hun eigen vet in een andere koekenpan, gaar en krokant.
Doe de gestoofde appel en ui bij de uitgestoomde aardappelen en stamp tot
een puree, zo grof als fijn als je wil. Doe de mosterd erbij en kruid met peper.
Schep er tot slot de krokante spekblokjes doorheen en serveer direct.
Dit stampotrecept Hete bliksem smaakt extra lekker nu de herfst er weer aan
komt…
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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

Gezegdes
(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)
Die veul op ’n ander zien gezondheid drinkt bedarf zien eigen.
’n goeie timmerman mét tienmoal mar zaag eenmoal.
Wie un stark vuult mak um niet kwoad.
Die niks meer dut as datte doen mot, dut te weinig.
’n held is eene die van een vieand een vriend maakt.
’n ieder nemp mie zo ak bin, noe ikke zelf nog.
Ie kunt zeggen waj wilt mar he is ’s margens veur dag en dauw al umme de
deure an’t moggelen.
’t Is zo’n bisserige keerl he dut niks as drieven en drammen.
He liek niet zo snugger mar loat um mar lopen want he us leper as daj denk.
Die keerl dut niks as pochen en bloazen mar as ’t erop an kump kanne nog gien
vere veur de bek hen bloazen.
Jonge begint ter mar niet an want doar kump niks van terechte.
Met zulke dinge nem ie te veul heuj op de vurke.
’t Lup wel lus met die jonge vente.
Die luu heb vake te veule teumige tied.
Ie zoll’n der ’n puntheuf van krieg’n.
Noa schooltied begint ut leren.
Gedachten bint belastingvriej.
Loat oe toch met drieven met wat er gebeurd.
Ie mot niet op elke slakke zolt leggen.
Prakkiseert niet an de toekomst die kump rap zat.
Ie heb niet eerder een brugge neudig dan daj veur ’t water stoat.
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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
06-51204416
meggy@metzielenzaligheid.nl
Ook voor workshops intuïtief schilderen, speelse
kunstochtenden en stiltewandelingen. Kijk voor
meer informatie op www.metzielenzaligheid.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

Een voorbeeldig mens
Johannes wordt als derde zoon van een arm landbouwersgezin geboren in
het noord Italiaanse stadje Castelnicovo d’Asti in de buurt van Turijn, twee jaar
later sterft zijn vader. Hij werkt eerst als boerenknecht en vanaf zijn vijftiende
gaat hij naar school. Johannes woont bij een kleermaker van wie hij de kunst
van kleermaker en musiceren leert. Hij ontplooit zich tot een duizendpoot in
de meest uiteenlopende zaken goochelen, acrobatiek en atletiek. Na zijn priesterwijding ontfermt hij zich over de werkende en verwaarloosde jongeren van
Turijn in verschillende stadswijken. Hij opent scholen en tehuizen en opleidingscentrums onder groot protest van de bevolking en de overheid. Onder
zijn begeleiding van de jongeren groeit het oratorium van de Heilige Franciscus van Sales 1846 en de congregatie van de Salesianen van Don Bosco 1859
met als opdracht de opvoeding van moeilijke jongeren en samen met Maria
Domenica Mazzarello roept hij de Zusters van Don Bosco in het leven voor de
opvoeding van de meisjes 1872. Dat Johannes zich bij zijn opvoedingswerk en
zielzorg laat inspireren door Francis van Salis blijkt uit de naamgeving van zijn
nieuwe congregatie de Salesianen hun levensideaal bestaat erin om zoekende
en vertwijfelde mensen oriëntering en geborgenheid te geven, vertrouwenspersonen te bieden die leiden, bijsturen en loslaten. Bij don Bosco waren het
zijn leraren maar vooral zijn moeder die hem in zijn moeilijke momenten weten
te troosten en te inspireren. Zij is het ook die op de dag van zijn eerste eucharistieviering op Sacramentsdag aan herinnert dat een priester tijdens het lezen
van de mis dichter bij Jezus staat. Johannes zette zich in ten dienste van zijn
medemensen, hij wint hun vertrouwen met zijn innemende en optimistische
aard en zijn grote inlevingsvermogen. Tijdens een bezinning in een gevangenis krijgt hij van de minister een speciale toestemming om met 300 gevangenen een onbewaakte uitstap te maken. Niemand maakt van deze gelegenheid
gebruik om te vluchten. Na een Visioen waarin hij zijn roeping tot priester en
hoeder van de verlaten proletariër jongeren ziet wordt zijn levensopdracht de
redding van de jeugd. Voor hem zijn jongeren vindplaatsen van God, zijn zorgen voor de gevangenen en de verwaarloosde jeugd zet hem aan om een oratorium te bouwen een gebeds- en opvoedingsplaats met spreek- en ontmoetingsruimte, een thuis en schoolparochie op maat voor jongeren. Hij vernieuwt
het Italiaanse opvoedingssysteem en maakt een eind aan sociale wantoestanden door goede arbeidsovereenkomsten tussen jongeren en hun werkgevers
op te eisen. Hij bouwt huizen waarin arme jongens kunnen uitgroeien tot goed
gevormde arbeiders en eerlijke burgers en goede christenen. Hij wordt daarom
ook niet voor niets de koning van de straatjongens genoemd, de meest succesvolle opvoeder van de negentiende eeuw, met zijn salesiaanse opvoedingsstijl
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wil Johannes de jeugd begeleiden naar hun
zoektocht van vrijheid, zelfstandigheid en zingeving. Hij wil jongeren ruimte bieden om verantwoordelijkheid te dragen in concrete situaties met nadruk op geborgenheid.
Hij wil een dialoog tussen jongeren en volwassenen zoals opvoeders en leerkrachten en om
zo voor leerlingen aanspreekbaar te zijn zodat
er wederzijds vertrouwen ontstaat. Zo zie je
dat een eenvoudige boerenzoon het kan brengen tot een voorbeeldig mens wat Don Bosco
was.
bron Heiligenboek - B.B.

Enkele wetenswaardigheden over bomen
Oude eiken werden vereerd door onze voorouders zij herbergden uilen en andere vogels.
Onze voorouders brachten hier offers aan de God Donar waar de naam donderdag van afgeleid is.
Er leven ± 350 soorten insecten op een eik en op een afgestorven deel van de
eik nestelde vaak een ooievaarspaar. De Kelten en de Germanen en slaven vereerden de eik ook en werden eiken ook als gerichtsbomen gebruikt. Nog tot
op heden wordt de eik als brievenbus gebruikt, er worden liefdesbrieven ingedaan. Bonifatius heeft de eik die werd vereerd als iets goddelijks omgehakt om
zo de weg vrij te maken voor het christendom.
De linde is aan de Godin Freya gewijd.
Bonifatius plantte een linde en wijdde deze aan de moeder Maria. Linde betekent zachte, vaak werden bij oude lindes een Maria kapelletje gebouwd. In
Emsland staat een linde van 600 jaar oud met een stamomvang van 16 meter,
jaarlijks wordt hier in de zomer een Heilige mis opgedragen. De oudste linde
staat in Hessen die staat bekend om haar duizend jaar geneeskrachtige kruiden. De linde is de oudste boom, de taxus komt op de tweede plaats en de
beuk op 3e, de taxus levert rode vruchten die zoet en vitaminerijk zijn alleen de
pit is giftig.
B.B.
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Opoe en oma
Toen ik in 1941 geboren werd had ik twee opoes, allebei hadden ze een reepjesmuts op en lange rokken. Ik heb de beentjes van de beide dames nooit gezien nu anno 2018 nu mijn kinderen opa’s en opoes zijn, is het oma geworden.
Opoe is verdwenen
en met opoe de warme stoof en de reepjesmuts en de rokken tot op de tenen.
Oma rookt een sigaret maar opoe bakte koekbrokken.
Oma maakt de lippen rood, opoe stopte de sokken.
Uit opoes diepe regenput kwam koel en helder water
van haar moest je heel vroeg naar bed, bij oma wordt het later.
Opoe was altijd thuis, oma gaat auto rijden
maar op opoe stramme knie mocht je paardje rijden.
Oma kan nog heel sportief de vierdaagse lopen.
Opoe was rimpelig en oud maar haar deur stond altijd open.
Oma heeft een goed figuur en koopt met smaak haar kleren.
Opoe maakte haar schort en verstelde het vele keren.
Opoe’s tijd het is voorbij alleen de herinneringen
daarmee maakt men de jeugd weer blij, het zijn dan “leuke dingen”.
B.B.

Moppentrommel
Een man rijdt op zijn tractor al slingerend op ’t Loar.
Hij zit in zijn cabine en zo te zien vermaakt hij zich prima. Achter hem rijdende
agenten vinden het welletjes en besluiten om de man aan te houden.
Luid zingend opent de man zijn cabine en roept:
“Wat toch een techniek, hé, in Hilversum draaien ze muziek en ik kan het hier
helemaal horen…”
“Ja, ongelofelijk, zegt de ene politieman, “en in Schiedam maken ze jenever en
ik kan het hier helemaal ruiken…”

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
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
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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.

