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Van de bestuurstafel
Hallo allemaal,
Het is alweer december, de feestmaand. Het is vandaag 5 december, Sinterklaas.
Afgelopen zaterdag heeft Sinterklaas en een aantal Pieten een bezoek gebracht
in het buurthuis aan de kinderen van ’t Loar. Het was een gezellige boel. Het
boek van de Sint was gestolen, dus alle kinderen hebben geholpen om het terug te vinden en de boef te vangen. Gelukkig wilde de boef alleen graag pepernoten en een cadeautje en zo kwam alles goed!
Alle kinderen kregen daarna ook een cadeautje en wat lekkers. Tevreden ging
iedereen weer naar huis. Ook al ben je volwassen dan is het erg leuk om die gespannen en tevreden gezichten te zien. Ook wil ik wel een compliment geven
aan Freddy en Marian die dit erg leuk hebben verzorgd en laten we hopen dat
er meerdere kinderen over de drempel zijn om ook naar de andere leuke kinderactiviteiten te komen.
Wanneer je langs het buurthuis rijdt zie je ook dat de bouwploeg weer is begonnen.
Het geheel is nu aangeplant met een beukenhaag, bomen zijn gesnoeid en er
staat een nieuw fietsenrek. Wilt u dan ook uw fiets hier neerzetten, zodat het bij
de deur vrij blijft om goed in en uit te gaan?!
Buiten wordt er nog verder gegaan met de Jeu de Boules overkapping, de bomen, het gras e.d.
Binnen in het buurthuis is er een nieuwe koeling geplaatst op werkhoogte. Dit
is voor de barmedewerkers erg fijn. Ook komt er nog een nieuwe tapinstallatie.
Dit alles heeft te maken met het hoge energieverbruik van onze huidige koeling en tap. We hopen zo te besparen in energie. We zijn er nog niet met alles,
maar we zijn zeker op de goede weg. Er wordt veel werk verzet, en dat is heel
fijn. Helaas is het ons niet gelukt om alle subsidie te verkrijgen. Wat er nu gepland en gedaan wordt is nog steeds binnen de begroting.
We zijn blij met alles wat we kunnen doen.
Het geheel ziet er netjes en gezellig uit. Daar wil ik iedereen die zijn steentje bijdraagt dan ook hartelijk voor bedanken.
En nu gaan we ons allemaal klaarmaken voor de Feestdagen.
De Kerstbomen worden gezet, de lampjes opgehangen, recepten gezocht,
mensen uitnodigen of bij iemand op bezoek gaan.
Hoe u het ook viert, ik wens u namens mijzelf en het bestuur hele Fijne Feestdagen toe. Geniet er samen van en tot op de Nieuwjaarsreceptie (4 januari) in ons
mooie buurthuis.
Groeten van Mieke Jansen van de Sligte
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Weet wat u eet!

Bij de de Scharrelslager bij u in de buurt,
kunt u terecht voor een (h)eerlijk stukje vlees.
Waarom Scharrelvlees:
Beter leven
Langer leven
Buiten leven
Geen groeibevorderaar
Meer levensruimte

U vindt dit terug in de smaak en kwaliteit van
onze producten.
Profiteer van onze wekelijkse aanbiedingen
(zie stoepbord en winkelreclame).

SCHARRELSLAGER-POELIER

FRED KAMPHUIS

Openingstijden: di. t/m vr. van 8.30-17.30 uur • zat. van 8.00-16.00 uur. Ma. gesloten

Zwolseweg 204 - 7315 GP Apeldoorn - Tel. 055-5211306

Wat hebben we gedaan en wat
gaan we nog doen?
Alweer 3 maand voorbij en zoals u van mij gewend bent kijk ik met u terug en
vooruit naar activiteiten die in en om de Loarkit gepasseerd zijn.
Net zoals we aan het eind van het jaar in ons eigen privé terugkijken naar datgene wat is gebeurd en ons overkomen is. Bij ieder van ons is dat wel zo. Zowel
lief als leed komt binnenshuis. Feestelijke gebeurtenissen, lichamelijke ongemakken en droevig afscheid.
Niets blijft een mens bespaard. Voor u hoop ik dat als u alle min- en pluspunten
bij elkaar optelt de balans naar de goede kant uitvalt.
Dan kunnen we er weer voor het komende jaar tegen. Dat hoop ik voor u van
ganser harte.
Wat betreft de Loarkit, die kreeg dit jaar een behoorlijke nieuwe uitstraling. Wat
hebben ze het mooi gemaakt. Om super trots op te zijn.
Maar ook in de Loarkit bruist het van activiteiten. Bekijkt u deze lange lijst maar
eens.
11 oktober was de Jaarmarkt. De jeu de boulers genieten dan traditioneel samen van de balkenbrij.
30 oktober haakworkshop door de “bloksteek”
2 november kinderkookworkshop.
9 november puzzeltocht wandelend vanaf de Loarkit.
1 december Sinterklaas op bezoek in de Loarkit
11 december kerstworkshop “hangende kerstboom” maken.
19 december kerstbrunch voor ouderen
21 december kerstbingo
29 december de bestelde oliebollen e.d. afhalen. Incl. winters samenzijn.
29 december eindejaarspubquiz.
4 januari 2019 nieuwjaarsreceptie
10 februari (nieuw!) sprookjespad
lopen met bezoek aan pannenkoekenrestaurant “de vrolijke heksenketel”
12 en 13 april uitvoering toneelclub Helias.
22 mei busreis voor elke belangstellende i.s.m. de buurtverenging Geerstraat.
Elke maandagavond biljarten.
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Elke woensdag pilates.
Elke donderdagmiddag jeu de boulen.
Elke laatste vrijdag van de maand kaarten.
1x in de 2 weken zondagmorgen klootschieten.
Dit was het overzicht van het laatste halfjaar.
Daar zal toch wel iets tussen zitten wat u aanspreekt.
De activiteitenomissie heeft weer zijn uiterste best gedaan om dit voor elkaar te
krijgen en het is verder aan u waar u gebruik van wilt maken.
Tot slot wens ik u allen sfeervolle kerstdagen, knallend maar veilige oudejaarsavond en alle goeds, geluk en gezondheid in 2019.
Groetjes van Rikie Gorkink.

Bezorging Loarse boekje
Omdat wij de loarse boekjes bezorgen bij de leden viel het mij op dat er velen onderhands een behoorlijk hoge leeftijd krijgen. Inmiddels bezorgen we 4
boekjes in de Speulbrink en er zijn zelfs 2 90 jarigen die nog zelfstandig wonen.
Toen kwam ik onlangs dit gedichtje tegen op de Gerarduskalender en dat vond
ik wel toepasselijk om het door te geven.
Wij moeten leren aanvaarden om oud te worden,
zich terug te trekken uit een actief bestaan.
Actief te blijven zolang als mogelijk, sociaal en gastvrij
en niet verbitterd te worden door eenzaamheid.
Volop te genieten van onze vrije tijd,
zich te interesseren aan al het nieuwe om ons hen,
aan de jongeren
aan gedachtenstromingen.
Zich bezinnen, nadenken,
wijs worden, dankbaar blijven
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

Kerst
Oostenrijk telt af naar de tweehonderdste verjaardag van Stille Nacht. Deze
evergreen werd voor het eerst gezongen in Obersdorf net na de kerstnachtmis
in 1818 werelds beroemdste kerstlied is dit jaar twee eeuwen oud en Salzburgerland Tirol en Opper Oostenrijk willen dat iedereen het weet. De drie Oostenrijkse Bondslanden hebben de handen ineen geslagen om de tweehonderdste
verjaardag van Stille Nacht luister bij te zetten. Salzburgerland waar zowel de
tekstschrijver Joseph Mohr en componist Franz Xaver Gruber als het beroemde
Kerstlied zelf het levenslicht zagen. Opper Oostenrijk waar drukker Jozef Greis
uit Steijr de partituur een tiental jaar na creatie voor het eerst drukte en Tirol
van waaruit enkele rondreizende zingende families de melodie over de hele
wereld verspreiden. Intussen telt het lied versies in driehonderd talen en dialecten en werd het door wereldsterren als Frank Sinatra en Mahalia Jackson en vele anderen in composities verwerkt door pakweg Arthur Honegger of Krzysztof
Penderecki en in 2011 door Unesco als immaterieel cultureel erfgoed erkend.
Daarom is het des te merkwaardiger dat je Stille Nacht deze dagen nergens in
Oostenrijk te horen krijgt, niet in de winkelstraten van Salzburg, Steyr of Wenen noch in Obendorf Mariafarr Fugen Wagrain of de andere plekjes die met
die geschiedenis van het lied te maken hebben. De melodie wordt wereldwijd
grijs gedraaid en Stille Nacht weerklinkt op elk adventsconcert behalve in het
land waar de evergreen is ontstaan. In Oostenrijk zingt een solist of het kerkkoor net na de Kerstnachtviering de eerste en tweede strofe van Stille Nacht
Heilige Nacht, het verzamelde volk valt daarna in met de zesde strofe en dan
pas wensen de mensen elkaar warmhartig een Frohes Weihnachtsfest toe. Oostenrijkers houden hun tradities graag in ere op andere plekken en momenten
krijg je er het wereldberoemde vredeslied niet te horen. Wat is toch die universele kracht van Stille Nacht Heilige Nacht. De componist organist Franz Xaver
Gruber wijst op diens merkwaardige complementariteit met priester tekstdichter Joseph Mohr deze laatste had niet meteen het gemakkelijkste leventje want
Joseph Mohr was een kind van een ongehuwde moeder uit Salzburg. Hij had
dankzij een mecenas muziek en theologie kunnen studeren alvorens hij met
pauselijke toestemming als ongewettigd kind als priester werd gewijd. Hij
schreef de tekst van Stille Nacht in 1816 terwijl hij kapelaan was in de afgelegen
bergparochie Mariafarr Mohr daar voelde hij zich ongetwijfeld zeer eenzaam en
verlangde hevig dat der Herr vom Grimme befreit aller welt Schonung verhieß!
Zoals het in de vijfde strofe klinkt terwijl Joseph Mohr als een rebelse einzelgänger kunt omschrijven was Franz Xaver Gruber veeleer een man van de wereld
door de gemeenschap gerespecteerd als schoolmeester en muzikant. Gruber was Mohrs vriend en toeverlaat geworden nadat Mohr van Mariafarr naar
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Obersdorf was overgeplaatst. Mohr had zelf ook een melodie onder zijn gedicht
kunnen zetten zegt Gurtner in Arnsdorf maar omdat hij dat in 1818 aan Gruber
overliet werd de melodie veel minder hartstochtelijk dan de tekst, je voelt als
het ware dat de componist wel de vrede in zichzelf had waar de dichter hartstochtelijk naar verlangde. Mohr en Gruber zongen samen voor het eerst Stille
Nacht na de kerstnachtviering van 1818 in Obersdorf. Gruber begeleidde op de
gitaar want het orgel van Obersdorf was blijkbaar niet beschikbaar, over dat orgel van Obersdorf doet een urban legende de ronde dat de muizen de luchttoevoer ervan hadden kapot geknaagd. Vast staat wel dat orgelbouwer Carl
Mauracher de tekst en melodie van Stille Nacht vanuit Obersdorf naar Fügen
in Tirol bracht, de tijden waren bijzonder hard en enkele boerenfamilies uit het
Zillertal begonnen tijdens de winter rond te trekken om her en der zingend een
paar schilling bij te verdienen. Zo gaven Maria Felise Frans en Joseph Rainer
uit Fügen later bekend geworden als de Ur-Rainer tussen 1824 en 1839 concerten in talloze steden van het Europese vaste land. In Engeland had Maria’s zoon
Ludwig met het Rainer Quartett en later Rainer Gesellschaft vanaf 1839 zelfs
succes in de Verenigde Staten en in Rusland. Deze groep had in die tijd steevast
Stille Nacht op hun repertoire. Zo werd het kerstlied een heuse wereldhit, een
oorwurm waar je tijdens de adventstijd in onze drukke winkelstraten niet aan
kunt ontsnappen. Persoonlijk vind ik van alle kerstliederen op de radio, in de
kersttijd Stille Nacht het mooiste omdat het een ode is aan de hoop en vreugdegezang en dat je die hoop vervuld weet zoals in de zesde strofe klinkt:
Tönt es laut von ferne und nah: “Christ, der Retter ist da!
Zalig Kerstfeest
B.B.
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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

De Geboortekapel
De geboorte kapel in Bethlehem
in opdracht door Keizer Constantijn en Keizerin Helena in de vierde
eeuw gebouwd op de plaats waar
vermoedelijk de kribbe heeft gestaan dat wil zeggen we weten niet
zeker of de kribbe precies daar op
die zilveren ster heeft gestaan en
dat is ook niet belangrijk. Deze kapel wil ons er alleen maar aan herinneren dat hier of ergens in de buurt
Jezus is geboren en elke verlichting
of versiering ons aan hem zijn geboorte herinnert.
Boek 1 Genesis
Adam leefde lang geleden
eenzaam in de hof van Eden.
Met de zegen van de Heer
och wat wenst ’n mens nog meer.
Hij liep lekker in z’n blootje
baadde zon en baadde pootje
in het water van de beek .
Zeven dagen in de week
Adam leefde zonder zorgen
tot dat hij op zekere morgen
ontdekte dat elk beest
met een vriendin was uit geweest.
Hij zei ach Heer ik wil niet klagen
maar ik zou u willen vragen
onderdanig en beleefd
of u voor mij ook een vriendinnetje heeft?
Goed zei de goede God ik zal mijn best doen
Maar Adam jij moet de rest zelf doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw
die haar leven deelt met jou.
Adam liep van pret te zingen
hij maakte twee verlovingsringen
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en riep: prijs de Heer ik krijg een wijf
en het is maar een rib uit mijn lijf
En toen Adam lag te slapen
En heeft de Heer de vrouw geschapen.
Het was de droom van elke man
Alles der op en der an.
Zo leefden ze tevreden samen
In de hof van Eden totdat op zekere dag
Eva in de boom Appeltjes zag
Eva dacht wat kan het schaden
Aan een boom zo vol geladen
Ofschoon de Heer het mij verbiedt
mist hij twee appels niet
En ze brandde van verlangen
toen ze al het fruit zag hangen
Ze plukte en hapte terwijl ze zei
One apple a day keeps the doctor away
Toen was het uit met het mooie leven
Het paradijs werd opgeheven door een appel
zo u weet
werken wij ons nu in ’t zweet
door deze ongehoorzaamheid
raakten wij onze onschuld kwijt.
Door het eten van één appel
werken wij ons nu te sappel
en ’t is daarom dat ik beweer
snoepverstandig eet een peer.
B.B. van Frans W
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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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Op foto van het gelegenheid bruidspaar uit het vorige boekje uit het jaar 1960
stonden Annie Blokvoort-Strunk en Annie Wentink-Bouwmeester, deze foto is
gemaakt met carnaval.
Herkent u deze jonge jongens van lang geleden op het ’t Loar?

Persoonlijk aanmelden nieuwsbrief
Belangrijk: persoonlijk aanmelden nieuwsbrief van ‘t Loar
De nieuwsbrief van ’t Loar wordt per email verstuurd en daarom is het handig
gezien de vele verschillende activiteiten voor diverse leeftijden, dat ieder lid
zijn of haar persoonlijke email adres opgeeft bij de redactie van de nieuwsbrief.
Mochten er dus binnen een gezin meerdere persoonlijke emailadressen aanwezig zijn en je wilt graag direct persoonlijk op de hoogte worden gehouden
geef dan je emailadres door aan: hetloar@hotmail.com
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In Memoriam buurtleden 2018
Tom Koenders
Geboren 20 januari 1943 Maartensdijk
Overleden 4 juli 2018
Tom Koenders leerde op 20 jarige leeftijd de 16 jarige Gerda Brinkman van ’t Loar kennen. Na 6 jaar verkering zijn ze
getrouwd en aan de T. Van Lohuizenstraat gaan wonen.
Op latere leeftijd heeft Tom zich om laten omscholen tot
jachtopziener, deze opleiding heeft hij gevolgd op het paleis ’t Loo. Door het begeleiden van de jachtpartijen kwam Tom in aanraking
met Prins Bernard en andere koninklijke gasten.
In zijn vrije tijd stond Tom bekend als een rasechte carnavalsfiguur en werd hij
in 1994 gekozen tot Prins Tom de I ste.
Ieder jaar maakte Tom een ridderkop voor de man of vrouw van verdienste. De
carnavalsverenging de Rossumdaerpers hebben aan Tom een prominent lid
verloren.
Leis Breden-Gerritsen
Geboren 10 februari 1928
Overleden 28 juli 2018
Leis droeg de buurtvereniging ’t Loar een warm hart toe.
Ze genoot van de vele activiteiten zoals de kerstbrunch,
busreisje etc. en samen met haar zuster Marie verzorgde ze
ook vele bardiensten voor de buurtvereniging. Haar man
Wim Gerritsen heeft ook vele jaren meegeholpen met het
onderhoud aan het buurthuis “de Loarkit”. Toen Wim overleden was trok Leis
veel met haar zuster Marie op, regelmatig kwam je de de gezusters tegen.
Ab Klok
Geboren 28 februari 1955
Overleden 21 oktober 2018
Ab is geboren in Amersfoort maar doordat zijn vader werk
kreeg in Epe is hij in Epe opgegroeid en daar heeft hij Gerda Gerritsen zijn vrouw leren kennen. Ab hield van ’t leven
en hield er ook van om samen met zijn vrouw Gerda of met
vrienden gezellige activiteiten te ondernemen zoals met
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de caravan erop trekken, fietsen en tennissen vooral de derde helft. Ab genoot
ook van het familieleven en hij was erg trots op zijn kinderen en kleinkinderen.
Buf van Huffelen
Geboren 21 september 1958
Overleden 15 oktober 2018
Buf is geboren aan de prins Bernardlaan te Vaassen en
kwam uit een gezin van drie jongens waarvan hij de jongste was. In zijn jeugd heeft Buf vele uren doorgebracht in
de Sprengen met de bende van de Zwarte Hand. Dit was
de plek waar elke kwajongen van ’t Loar zijn streken leerde.
Hier in de Sprengen op ’t Loar legde Buf de basis voor zijn passie voor wapens
door o.a. te schieten met de windbuks en er zelf één te bouwen van gevonden
onderdelen. Later heeft hij hier ook zijn beroep van gemaakt als wapentechnicus bij de Politie.
In de Sprengen op ’t Loar is een vriendengroep ontstaan waaruit vriendschappen voor het leven zijn voortgekomen.

Condoleancebezoek is gebracht aan
Aan de familie Koenders wegens het overlijden van Tom Koenders op
4 juli 2018.
Aan de familie van Huffelen wegens het overlijden van Gerrit Willem “Buf” van
Huffelen op 15 oktober 2018.
Aan de familie Klok wegens het overlijden van Ab Klok op 21 oktober 2018.
Wij wensen deze families veel sterkte toe om dit verlies te dragen.
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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

Wij feliciteren
Miep Kolkman-Bourgonje met haar 86ste verjaardag en
Riek Kamphuis met haar 80ste verjaardag.
Namens de buurtvereniging hebben zij een felicitatiebezoek gehad.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Heidi Bourgonje, Annie Blokvoort-Strunk, Arwin Witteveen,
Wilma Breden, Grad Buurgonje en Miep Kolkman.-Bourgonje.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van harte spoedig
herstel toe.

Een kraambezoek is gebracht aan
de Familie Oosterhof wegens de geboorte op 8 oktober van hun dochter Evelijn.
Veel geluk samen en harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter namens buurtvereniging ’t Loar.

Oproep
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

Bedankje aan onze adverteerders
Dank zij u allemaal kunnen wij elke 3 maand dit graag gelezen boekje in de bus
laten vallen. Onze hartelijke dank daarvoor. Aan de lezers vragen we daarom
om ook u niet te vergeten bij hun aankopen. We hebben elkaar zeker nodig. Wij
wensen u goede zaken in ons fijne dorp Vaassen.
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Nieuwe leden buurtvereniging
Heugelijk nieuws de buurtvereniging ’t Loar is wederom groter gegroeid met
een aantal nieuwe leden nl:
Gerdo Boeve de partner van Ellen van Bussel en hun twee kinderen Seb en Neeva woonachtig op de Kuilakker 9, 8166 AZ te Emst.
Cilla van Rijssen, Sperwerstraat 11, 8172 GG te Vaassen met Rory.
Ron van Rijssen, Troelstrastraat 5, 8161 DV te Epe en zijn kinderen Yaro, Sheryl,
Vayén en Aivy.
Mark van Rijssen, Kweekweg 30, 8161 PG te Epe met Nova en Flora.
Hartelijk welkom allemaal en wij hopen dat jullie veel plezier aan de buurtvereniging mogen beleven!

Hallo buurtgenoten,
Ik ben Jos Breden oftewel Jos van Wim en Hennie. Ik heb een zus Marga en een
broertje Wim en woon aan de Laarseweg 26.
Mijn hobby’s zijn biljarten, dat doe ik op ’t Loar en ook in Emst namelijk bij de
Emsterie en mijn andere grote hobby is Brahma’s (kippen) fokken, dat doe ik
met veel plezier en soms ook wel met goede resultaten.
Verder ben ik werkzaam bij GMM luchttechniek, daar werk ik al jaren samen
met Olaf van Elly ook van ‘t Loar.
De laatste tijd zijn we ook erg druk bij ons buurthuis geweest en zijn we ook
nog lang niet klaar.
Dit alles gebeurd onder leiding van Jos Bijsterveld en
Evert Jonker en vele vrijwilligers.
Dus nu genoeg over mij en ik geef de pen door aan
Jos Bijsterveld.
Groeten Jos Breden (kippie)
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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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Bedankjes
Langs deze weg willen we de buurtvereniging, klootschietclub en jeu
de boules bedanken voor hun aanwezigheid en gezelligheid bij ons 50 jarig
huwelijk. We hebben ervan genoten. Hartelijk dank.
Riet en Frans Nieuwenhuis
Graag wil ik ’t Loar bedanken voor de attentie die ik heb gekregen toen ik weer
thuis was gekomen na een operatie. Elly en Mieke zijn bij mij op de koffie geweest. Het was gezellig en ik hoop jullie weer te zien bij het buurthuis of elders.
Groeten van Wilma Breden-Kempes
Hierbij wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken voor het ziekenbezoek.
Vriendelijke groet Anna Marissink
Bij deze wil ik de buurtverenging bedanken voor het gezellige bezoek van Rieki
en Willy ter gelegenheid van mijn 80ste verjaardag.
To Dirksen-Esman
Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij een kaartje, telefoontje of bezoek hebben gebracht. ’t Loar bedankt voor de bon en Gerrie en Linda voor het thuisbezoek, het was erg gezellig.
Een gezond 2019 toegewenst!
Groeten Annie Blokvoort

Bosrand: bedankt!
Tijdens het feestweekend van ‘t Loar was ik de gelukkige winnaar van
de kadobon van ‘de Bosrand’. Een paar weken erna zijn we met zijn drietjes
naar de bosrand gefietst. Het was nog erg lekker weer en op het terras alvast
een drankje gedaan. Nadat het wat afkoelde toch maar binnen gaan zitten. Uit
de menukaart hebben we alle drie wat lekkers uitgekozen.
Na hiervan gesmuld te hebben namen we nog een ijsje na.
Met volle buikjes zijn we weer naar huis gefietst.
Ik wil ‘de Bosrand ‘ dan ook hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van
deze leuke prijs.
Groetjes Kim, Marco en Cas IJspeert.
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Recept: Hete Bliksem
Een gerecht die vooral lekker warm is, maakt de koude
dagen doorkomen weer wat makkelijker!
Stoofpotje van garnalen, kikkererwten en venkel.
Wat heb je nodig:
1/2 knol venkel
2 tenen knoflook
1 el olijfolie
1 tl paprikapoeder
1 blik tomatenblokjes à 400 g
handvol cavolo nero of boerenkool
1 blikje kikkererwten à 220 g
150 g rauwe, gepelde grote garnalen
Hoe maakt je het klaar:
Snij venkel en knoflook in dunne plakjes. Verhit de olie in een grote koekenpan
of wok.
Bak de venkel 5 min op laag vuur, voeg knoflook en paprikapoeder toe en roerbak nog 1 min. Doe de tomatenblokjes erbij en zet het vuur wat hoger. Laat 5
min tot een dikke saus inkoken. Hak de kool grof. Spoel de kikkererwten in een
zeef onder de koude kraan.
Roer de groenten met versgemalen peper en zout naar smaak door de tomatensaus. Voeg een scheut water toe en laat 2 min doorkoken. Schep er de garnalen door en stoof ze nét gaar. Pas op dat ze niet papperig worden. Serveer in
kommen. Lekker met brood erbij.

Moppentrommel
Een vreselijke lelijke vrouw in een café heeft op haar schouder een papegaai.
Ze roept naar de mannen in het café
“Wie raadt wat ik op mijn schouder heb, mag met mij naar bed”.
Een doodse stilte valt in het café. Eén van de mannen vindt het zielig voor de
vrouw en zegt: “Eh… een krokodil?”.
De vrouw zegt: “Voor deze ene keer reken ik het goed”.
15

• 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

Gedichies: De Blauwspar
In’t daarp koch wie veur 28 joar.
Een huus wie bint gelukkig doar.
Met een tuintje en wat bloementooi.
Veur ’t huus een blauwspar, O wat mooi!
Die blauwspar had ons in ‘epak.
Het léven doar op iedere tak.
Goudhaantjes, mezen hadden schik.
Mar ’t meeste nog mien vrouwe en ik.
Vake stonden wie veur ’t keukenraam.
En zagen ’t spektakel an.
De blauwspar stond doar trots en fier.
Gaf mens en dier heel veule plezier.
Mar iets mot alles weer vergallen.
Op een dag liette de neulties vallen.
Een ziekte ging ons beumpie vellen.
De spint wist iederene te vertellen.
’t was geen verbeelding, ’t was echt.
Onze boom die kwienen langzaam weg.
Met Karmis tooien wie ‘m nog op.
Mar de boom raken verder in de slob.
Niet umme zagen, zo bleven wie dralen.
Meschien dat ’t beumpien ’t nog ging halen.
Wie waren zo an um gehecht.
Wat zu’w noe doen hew vake ‘ezeg.
Toen ging de zage der mar in
Al ging ’t dan met tegenzin.
Weg was de boom, wat viel dat tegen.
Tuw op een dag bienoa een bekeuring kregen.
Een gezonde boom mag ie zo niet vellen.
Wisten de heren ons te vertellen.
Dat schoot ons in ’t verkeerde keelgat.
Wie dut zo iets, ’t is toch wat.
Van de natuur holle wie zo barstens van.
Doarumme kwam die klap zo an.
Die boom is nooit meer vervangen.
Wie kunt nog steeds noa um verlangen.
Frans Nieuwenhuis
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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
De schandalen die zich in de kerk
hebben afgespeeld hebben mij diep
geraakt. Priesters die een voorbeeld
moesten zijn voor hun parochianen,
herders voor hun kudde ’n zwarte
bladzijde in ons katholieke kerkboek.
Velen zeggen dat het komt omdat
het celibaat hen knelt, anderen zeggen iedere priester heeft een Biechtvader, haal het biechtgeheim eraf
dan komt er veel meer aan het licht.
Ik geloof beide niet als ik kijk wat
een parochie pastoor tegenwoordig
van werk heeft met zijn kudde als
hij er een gezin bij zou hebben dan
wordt of het gezin of zijn kudde verwaarloosd. Pas heb ik een boek gelezen over een pastoor die in Frankrijk
ternauwernood aan de valbijl was
ontsnapt omdat hij de biecht van
een moordenaar niet wilde openbaren. Sint Johannes van Nepomuk
is ook zo’n priester deze Tsjechische priester staat bekend als eerste martelaar van het biechtgeheim. Hij werd rond 1350 geboren in Nepomuk een stad
ten oosten van Praag. Als vicaris generaal van het aartsbisdom Praag werd hij
Biechtvader van Sophia van Beieren echtgenote van Koning Wendes Klaus IV
van Bohemen. De koning was berucht om zijn woede uitbarstingen en jaloezie,
hij zou Johannes bevolen hebben om de zonden van zijn echtgenote door te
vertellen maar de priester weigerde wat hem duur kwam te staan. Na een ander
conflict waarbij de heilige de koning belette om een klooster te kopen en de
rijkdommen aan een familielid te schenken besloot Wenses Klaus Johannes te
straffen. Hij werd gruwelijk gemarteld en stierf de marteldood in 1393. Hij werd
vanaf de Karelsbrug in de rivier de Moldau geworpen en verdronk. De inwoners
van Praag konden het verminkte lichaam uit het water halen en begraven. Tot
op vandaag siert een standbeeld van de heilige de Karlsbrug in Praag iets wat
in 2007 bij een bezoek aan deze gouden stad veel indruk op mij heeft gemaakt
en daarom is Johannes van Nepomuk een voorbeeldig mens.
B.B.
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Het paard
’t Loar is het Walhalla van het paard geworden, vroeger hadden de boertjes met
een iets groter bedrijfje een geit waarvan de melk gebruikt werd voor o.a. de
pap en in de koffie.
Men had een paard voor de ploeg ’n zogenaamd werkpaard, nu hebben de
paardenbezitters niets meer met boeren te doen, het zijn nu luxe- of rijpaarden. Als ik het nu over het Walhalla heb dan heb ik het over het geloof van de
oude Germanen waarbij het paard een grote rol speelde want bijna al hun Goden reden op paarden. Wodan hun oppergod bereed de achtvoetige schimmel Sleipnir. De Germanen geloofden ook dat de paarden de toekomst konden
aanvoelen. Als een hengst tijdens de afkondiging van een oorlog in de volksvertegenwoordiging begon te hinniken dan betekende dat overwinning. Het is
dus niet te verwonderen dat paarden en dan vooral schimmels in heilige bossen werden gehuisvest. Zij mochten geen gewoon werk doen maar alleen voor
gewijde wagens worden gespannen, priesters en vorsten luisterden altijd met
grote aandacht naar het hinniken en snuiven van de paarden om achter de wil
van de goden te komen. Aan de andere kant werden ook paarden geslacht om
aan de goden geofferd te worden. Het paard stond dus in hoge eer zelfs tot in
onze tijd heeft dit geloof zicht gedeeltelijk gehandhaafd in veel delen van Midden Europa werden paardenhoofden aan het kruis gehangen. Men deed dit om
zich tegen brand, onheil en ziekte te beschermen. In een boek uit het jaar 1584
las ik eens dat een paardenhoofd op een stok ervoor zorgt dat de planten goed
groeien. Het dient speciaal voor de verdrijving van rupsen en katten lang voordat dit bij de Germanen het geval was nam het paard bij andere volken een belangrijke plaats in b.v. de Egyptenaren zij spanden 2500 jaar geleden al paarden
voor hun strijdwagens. Erop rijden deed men toen nog niet ook in Indië en Babylon trokken paarden dergelijke wagens en kregen zij ook goddelijke eer. Het
paardrijden zou ongeveer 4000 jaar geleden door een Chinese keizer zijn uitgevonden hoewel in veel geschiedenisboeken deze uitvinding aan de Grieken
wordt toegeschreven wat precies de waarheid is zal wel moeilijk vast te stellen
zijn, ook in het geloof van de Grieken nam het paard een verheven plaats in.
Het trok de zonnewagen van Apollo en de zeewagen van Neptunus. Het waren de Grieken die paarden voor het gevecht trainden, op hun ruggen vochten
zij man tegen man en hun gevechtswagens waren eveneens met paarden bespannen. De wagenrennen van de Romeinen zijn wereldberoemd geworden,
duizenden mensen juichten in de arena wanneer hun lievelingspaarden voor
de met goud belegde wagens over de baan draafden. De Romeinen vervolmaakten ook de kunst van het paardrijden en tevens fokten zij met rassen die
ze tijdens hun rooftochten hadden buit gemaakt. Net als in Griekenland had
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het Romeinse leger een ruiterij.
Het was echter alleen aan de
welgestelde voorname Romeinen toegestaan de oorlog in
te gaan met een paard, het gewone volk moest te voet gaan.
Het is dus niet overdreven als
ik spreek namens de paardenliefhebbers dat het paard de
trouwste vriend en grootste
helper van de mens is. Van een
paard kun je alleen maar houden
in de loop van de eeuwen is het paard in vele gedichten en liederen bezongen.
Ik ging met mijn hengst om als met een man. Paarden en ruiters worden in Epe
bij de kerk nog gezegend door een priester zo zie je maar dat ik niets te veel
heb gezegd wat ik over paarden heb vergaard.
Zij hebben hier op het Loar ’n Walhalla oftewel hemel op aarde.
Veule geluk met oe Trappeling.

B.B.
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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.

