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Van de bestuurstafel
Dit is alweer het laatste artikel Van de bestuurstafel van voor de zomer van
2019. We hebben een aantal mooie zonnige dagen en wat mindere dagen achter de rug.
Een echte voorbereiding op de zomer in Nederland!
Bij de vereniging gaat ook alles weer verder. Vele vaste activiteiten zijn er alweer geweest.
Ik wil nog wel even de nadruk leggen op wat er iedere week allemaal te doen is
binnen onze vereniging. We hebben vele vaste activiteiten zoals klootschieten,
Jeu de boules, pilates, kaarten, biljarten, toneel, openstelling buurthuis bij wedstrijden van voetbal o.i.d.
We hebben soms de indruk dat de nieuwe bewoners van ’t Loar, maar ook de
anderen, niet altijd weten waar zij gebruik van kunnen maken. Wilt u het allemaal eens goed bekijken, bezoek dan even de website van ’t Loar. Daar staat
het allemaal op. Want wat is er leuker om aan iets deel te nemen in je buurt, en
daar anderen en gezelligheid te ontmoeten.
Helaas hebben we dit jaar geen toestemming gekregen om het paasvuur te
ontsteken.
We hadden goede hoop maar op het laatst kregen we toch geen groen licht.
Veiligheid boven alles. Daardoor moesten we wel het inmiddels verzamelde
hout/takken versnipperen en laten afvoeren. Gelukkig zijn de activiteiten voor
de kinderen, de paasrit en het eieren gooien wel doorgegaan.
De officiële heropening van het
buurthuis is geweest op 6 april.
Door het wegtrekken van een
doek werd het nieuwe naambord
onthuld. Mensen hebben het allemaal met veel bewondering bekeken. Wat is het mooi geworden!
De verhalen over het ontstaan en
wat er allemaal is gebeurt in al die
jaren vlogen over de tafel. Fijn dat
er nog steeds buurtgenoten zijn
die dit allemaal nog weten. Een
prachtig artikel hierover heeft in het Vaassens Weekblad gestaan. Inmiddels
heeft de hele financiële afwikkeling met het Oranjefonds ook plaatsgevonden.
We kunnen weer jaren verder. En dat willen we ook. Van vele kanten krijgt het
bestuur complimenten, die natuurlijk voor alle leden zijn, over onze vereniging.
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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

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Truus Harleman te bedanken voor haar jarenlange inzet en hulp voor de buurtvereniging. Ze is bestuurslid en penningmeester geweest en ze heeft de laatste jaren altijd het Loarse
boekje rondgebracht.
Truus, namens ons allen, bedankt!
Het bestuur heeft nog een bestuursvergadering voor de zomer.
We gaan alvast weer nadenken over ons feestweekend van het jaar.
Het gaat dit jaar plaatsvinden op 31 augustus en 1 september.
Mocht u ideeën hebben dan horen wij die graag.
Ik wens u, ook namens de andere bestuursleden, een hele fijne zomer en vakantie toe.
Groeten van Mieke Jansen van de Sligte

Wat hebben we gedaan en wat
gaan we nog doen?
Het is nu maandag 3 juli en een mooie, zomerse temperatuur.
Gisteren was het een snikhete dag, zelfs een warmterecord.
Wat een wisselend weer hebben we toch.
Donderdag hiervoor was het Hemelvaartsdag en tijd om te dauwtrappen.
Een jasje kon nog heel goed aan en bijna de regenjas maar dat viel achteraf
toch heel hard mee en ‘s middags werd het zelf nog een beetje zonnig.
We wachten maar af wat de zomer voor ons in petto heeft.
Nu een terugblik op het voorbije kwartaal.
12/13 maart Toneeluitvoering van Helias.
Het was weer een avond heerlijk lachen om doldwaze toestanden.
26 maart Jaarvergadering.
Een klein aantal leden gaf blijk van hun belangstelling.
U leest het verslag in no. 157.
2 april creatief voorjaarsstukje maken.
6 april heropening van de gerenoveerde Loarkit.
’s Middags de onthulling van de opnieuw vergulde naamplaat op de voorgevel
En ’s avonds gezellige dankjewel avond voor de vele vrijwilligers.
Hiermee kwam een eind aan een jaar van vele werkuren.
Maar het resultaat mag gezien worden zowel binnen als buiten.
Het geheel heeft al vele loftuitingen in ontvangst mogen nemen.
21 april 1e Paasdag. Helaas kon het paasvuur niet doorgaan door een verbod
3

van de gemeente vanwege de droogte.
De takken zijn noodgedwongen later in de versnipperaar gegaan.
‘s middags was er wel eierzoeken voor de kinderen en eiergooien voor de liefhebbers.
2e paasdag een zeer geslaagde autopuzzelrit.
10 mei bloemenbingo. Zo vlak voor Moederdag lokt dit altijd een mooi aantal
deelnemers.
22 mei de jaarlijkse busreis. Samen met de Geerstraat was dit een geslaagd uitstapje.
30 Mei dauwtrappen. 30 Fietsers stapten hiervoor op de pedalen om over
goed en minder goed begaanbare paden en wegen te rijden naar Zuuk waar
de Kopermolen bezichtigd kon worden met enthousiaste uitleg van fam.
Rodijk.
Terug via Epe met onderweg natuurlijk
2 stops voor koffie/broodjes en soep.
Er is ook een aantal keren op een groot scherm voetbal en autoraces gekeken
in de Loarkit.
Wat we verder dit jaar gaan doen ziet er ongeveer zo uit.
Elke dinsdagavond fietsen voor dames om 19.00 vanaf de Loarkit.
Donderdagmiddag 14.00 uur Jeu de boulen.
In de even weken op zondagmorgen om 10.00 uur klootschieten en is de Loarkit ’s avonds geopend vanaf 20.00 uur.
Elke 1e dinsdagmorgen van de maand is de tuin/klusjesploeg actief.
6 en 7 september feestweekend.
Op maandagavond kan er ook de hele zomer gedart en gebiljart worden.
Woensdagavond 19.30 uur Pilatus.
Vanaf laatste vrijdag september elke maand weer kaarten.
8 november dropping
18 december kerstbrunch
20 december kerstbingo
Sinterklaas komt natuurlijk ook weer naar ’t Loar.
Eind december worden er weer oliebollen e.d. gebakken.
De nieuwsbrief houdt u hiervan op de hoogte.
Dus hou uw e mailbox en brievenbus in de gaten.
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer en goede gezondheid.
Geniet van de mooie tijd die gaat komen tot over 3 maand.
Groetjes van Rikie
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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

Paasrit Tweede Paasdag
Ondanks het feit dat het paasvuur geen doorgang kon vinden was het tot in de
late uurtjes gezellig in het clubhuis de eerste Paasdag.
Hierdoor was de start voor de paasrit best nog wel vroeg voor enkele deelnemers.
Desalniettemin een mooie opkomt met veertien gedreven teams.
Evert en Marga Jonker hadden voor dit jaar weer een mooie, ongeveer 65 kilometer, lange tocht uitgezet waarin de deelnemers vele vragen over de omgeving en de actualiteit moesten beantwoorden. De tocht liep via de Jonas
richting de Beemte en via de Ankelaar richting Paleis het Loo waarna langs de
Apenheul de weg richting Hoog Soeren gevonden werd.
Via Hoog Soeren, door prachtige natuur, naar Assel en verder over uitgestrekte
heidevelden naar Kootwijk. Na Kootwijk richting Garderen en snel door naar
Uddel om vervolgens via Elspeet en Vierhouten door het Gortelse Bos de weg
richting het Loar te vinden.
Een rit over wegen en paden waar vele deelnemers nog nooit geweest waren.
De teams moesten de gehele route goed opletten! Vragen over het aantal benzine stations, wildroosters, snelwegen, carve werken, noem maar op bleken
vaak moeilijker te beantwoorden dan gedacht. Er waren ook vragen over bezienswaardigheden langs de route, dit ter lering voor jong en oud! Een behendigheid opdracht en een kleine artistieke opdracht waren toegevoegd om de
uitkomst onvoorspelbaar te maken.
Er werd hard gestreden om zowel de toppositie alsmede de laatste plek.
De mannelijke helft van de echtparen Straatman en Dirksen waren de geliefde
echtgenotes net te slim af en pakten de tweede plaats, bijna goed voor de eeuwige roem.
Volgens Paul waren Thijs en hijzelf alleen
maar geconcentreerd geweest op het eind
resultaat zonder enige verslapping en moment van onoplettendheid en hadden de
dames naar zijn inschatting teveel tijd verkletst.
Familie Bijsterveld was dit jaar echter te sterk
voor de rest van het veld. In de oude jeep
werd afgezien en soms pijn geleden tijdens
het nemen van de “hobbels” maar de overwinning smaakte zo zoet! De vel begeerde
beker uiteraard een prominente plek op de
schouw.
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De traditionele bos uien ging naar Coby en Henk Boeve en waarschijnlijk daarna in de pan en gaan we niet meer terug zien (de bos uien dan!)
Bij terugkomst en na de prijsuitreiking werd er nog lang genoten van een hapje
en drankje en zeer zeker het heerlijke weer. Het nieuwe terras voor het clubhuis
was vol met mensen en geluid! Na de paasrit werd er Eieren gegooid door de
kids en de (jong) volwassenen.
Tot de volgende editie!

Bedankjes
Ik wil de buurtverenging hartelijk bedanken voor het ziekenbezoek van Benny
en Mieke die ik thuis heb gehad tijdens mijn ziekte, dat heeft mij goed gedaan.
Groetjes Riet Nieuwenhuis

Wij feliciteren
Willy Bouwmeester en Rob Duijn met hun 65ste verjaardag.
Gerard Bourgonje en Jopie van Zuuk zijn 75 jaar geworden.
Jennie Breden is 80 jaar geworden en Wim Bourgonje 85 jaar.
Gerard van Bussel met zijn 87ste verjaardag
en Aartje Pols en Toos van Bussel zijn beide 90 jaar geworden.
Namens de buurtvereniging hebben zij een felicitatiebezoek gehad.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Betsie Dijkman, Riet Nieuwenhuis, Riet Wijnhoud,
Jennie Breden en Gerrit Bosch.
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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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

Busreisje 2019
Woensdag 22 mei was de jaarlijkse busreis. Helaas kunnen we vanuit ’t Loar niet
meer voldoende deelnemers krijgen om een bus voldoende vol te krijgen.
Door een goede samenwerking met buurtver. Geerstraat is besloten om samen
te gaan omdat ook zij met hetzelfde probleem te maken hebben.
Om 9.00 uur stond de bus klaar op ’t Loar. En wat voor bus. Een enorme dubbeldekker.
De chauffeur zei dat de bedoelde bus een mankement had en hij daarom deze moest meenemen. Bij zo’n grote bus zit je ver verwijderd van elkaar wat de
sfeer in de bus niet ten goede komt. Gelukkig was de rit niet zo lang. Toen de
mensen van de Geerstraat opgehaald, alle rollators ingeladen en op naar de
koffie met natuurlijk gebak erbij.
Naar boerderij de Weistaar in Maarsbergen. Deze locatie heeft heel veel mogelijkheden voor feesten, teambuilding in-en outdoor evenementen etc. Midden
tussen de weilanden gelegen en bereikbaar(volgens navigatie) via een heel
smal bruggetje waar die grote bus maar nipt over heen kon. Gelukkig was er
terug ook nog een andere mogelijkheid.
Na de koffie was er een film over kaasmaken en daarna gelegenheid om het
museum te bekijken en te snuffelen in de landwinkel of te genieten op het zonnige terras.
Om 12.30 uur was de tafel gedekt voor een lekkere lunch.
Daarna naar een andere zaal voor een demonstratie glasblazen.
Gepresenteerd door Willem Buyse Glas Entertainment uit Amersfoort.
Een gezellige en ook komische manier om hiermee kennis te maken. Een dame
uit het publiek mocht het ook proberen maar zo gemakkelijk is dat nog niet.
Wel kreeg ze een grappig glas mee naar huis nadat van het geblazen konijn
niets meer overgebleven was.
Om 16.00 uur was het alweer tijd om in de bus te stappen. Na een uurtje werden de deelnemers van de Geerstraat afgezet en gingen wij nog naar de Loarkit om samen even na te praten met een broodje en koffie verzorgd door Yvonne en Loes.
Het was weer een mooi uitstapje. Goede geregeld door Coby i.s.m. de 3 dames
van de Geerstraat. Dit kunnen we volgend best weer samen gaan doen.
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Hallo allemaal,
Jos bedankt voor het “doorgeven van de pen” aan je
buurvrouw.
Ik ben Gerie Loeven van der Wal, ik ben 38 jaar geleden geboren in Heerde en
ben daar ook opgegroeid. In 2003 zijn we in Vaassen gaan wonen, aan de Putterstraat. Sinds 2014 woon ik samen met Ralf en de kinderen (Naomi, Nina,
Naud) aan de Laarseweg 15. Ons plekje is te herkennen aan de grote paars/roze
pot met flamingo’s, hangende zinken emmers en gieters en/of het varken voor
in de tuin.
Ik werk 3 dagen per week bij Fleur-inn in Epe en geef ook een ochtend workshops bloemschikken op de Praktijkschool Apeldoorn. Op de woensdagavond
dans ik bij MDC, jazz-dance, en ik vind het heerlijk om af en toe een ronde hard
te lopen.
Inmiddels wonen we 5 jaar op ’t Loar en iedere dag genieten we van het mooie
plekje op de Veluwe. Met aan de voorkant de paarden van de overburen en de
zijkant / achterkant de koeien van de “achterboer” wonen we heel landelijk.
Afgelopen herfst vond ik ’s morgens vroeg 2x een pasgeboren kalf toen ik de
kinderen naar school bracht. Dit vond ik een mooie ervaring.
De eerste jaren op ’t Loar stonden in het teken van slopen, bouwen en renoveren.
Inmiddels is het huis helemaal klaar en zijn we bezig met de stallen.
Zelf ben ik graag in de tuin aan het werk en geniet dan van de natuur.
Het mooie weer komt er weer aan en dan is het volop genieten als de kinderen
in de tuin aan het spelen zijn op de trampolines of in het zwembad. De kinderen vinden het erg leuk om dan ook in een tent in de tuin te slapen.
Op dit moment hebben we 3 honden, een paar katten en 2 varkentjes. Als de
stallen klaar zijn willen we graag enkele dieren erbij hebben.
Wat?.......daar gaan we de komende maanden over nadenken.
Mijn inkt begint op te raken, ik vond het leuk mezelf via deze ‘pen’ voor te stellen
en wil de pen graag doorgeven aan de nieuwe bewoners en leden Tony en
Nancy Kohlen.
Groetjes Gerie
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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

Met Ziel & Zaligheid
• Workshops intuïtief schilderen • Speelse kunst ochtenden • Stiltewandelingen
• Workshops persoonlijke ontwikkeling • Psychosociale en energetische therapie
• Tekentaal coach • Retraites

www.metzielenzaligheid.nl

DRINKEN

LUNCH

www.bosrand.com
t. 0578-571343
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In het vorige loarse boekje stond de huwelijksfoto van Anne Breden en Antoon
Weultjes afkomstig uit Gorssel. De andere personen op de foto zijn de familie
Breden en de familie Weultjes en de buren van de Hertenkampsweg waaronder Bertus en Frits Dirksen.
Weet u waar onderstaande foto is gemaakt en welke Loarsen hierop staan?
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Recept
Met het zomerse weer gaat een frisse salade er wel in
en deze salade is bovendien in een handomdraai klaar!
Hieronder volgt het recept:
Wat heb je nodig:
40 gram zachte geitenkaas
30 gram cashewnoten
40 gram spinazie
1 avocado
100 gram bramen
voor de dressing heb je nodig:
2 eetlepels extra vergine olijfolie
½ eetlepel peterselie
grove peper
zeezout
Zo maak de salade:
Doe de geitenkaas en cashewnoten in een bakje en doe ze samen met de rest
van de
Ingrediënten in een schaal.
Bereiding:
Meng de dressing door de spinazie.
Snijd de avocado doormidden tot aan de pit, draai de helften van elkaar af en
verwijder de pit.
Snijd het vruchtvlees in de schil aan plakjes en lepel het eruit.
Brokkel de geitenkaas en voeg met de bramen en cashewnoten aan de salade
toe.
De salade is klaar en nu lekker buiten gaan zitten en al die vitamientjes naar
binnen werken!
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Vakantie
Vakantie is een rusttijd die je jezelf een poosje gunt, een verlangen die je al
lang koestert invulling kunt geven zo was het ook met mijn tweede vakantie
die zijn basis had in mijn militaire diensttijd. De vierde Divisie die in Harderwijk
gelegerd was en waar mijn onderdeel bij hoorde ging een maand op oefening
in het dorpje Langfjorden in de Kreis Vechta, daar in dat Duitse dorp hadden
wij bij een boer onze zendmast opgezet vandaar uit verzorgden wij de verbinding voor de troepen. Duitsland was toen nog verdeeld in Oost- en West
Duitsland de Bondes Duitsers en de DDR (de Duitse Democratische Republiek)
bezet door de Russen tijdens die periode dat wij daar op oefening waren zagen wij vaak van die donkere auto’s met vreemde kentekenplaten en geblindeerde ramen. Die mannen hadden vaak interesse voor ons doen en laten als
wij het aan de boer vroegen op wiens land wij ons kamp hadden opgeslagen
kregen wij als antwoord Oh dat zijn de mensen met een diplomatieke status en
die komen van ‘drüben über die grenze’. Ik vond dat spannend en het heeft bij
mij het plan gevormd om als ik afgezwaaid ben dan wil ik als het kan en ik heb
de middelen er eens veertien dagen op vakantie naar toe gaan om te proeven
wat voor impact het heeft gehad op de gewone burgers wiens land door een
prikkeldraad met elektrische lading werd gescheiden. De interesse kreeg nog
meer lading toen de muur door Berlijn gezet werd waardoor wij vlak voor ons
afzwaaien 2 maanden langer moesten dienen. Eenmaal afgezwaaid nam het
burgerlijk leven mij in beslag en moest er eerst een huis voor mijn vrouw en
kinderen gebouwd worden zodat de middelen er nog niet waren maar toen in
1989 de muur gesloopt werd in Berlijn en de gehate grens die niet alleen door
het land maar ook door families en door vrienden liep weg was toen hebben
Ans en ik plannen gemaakt om veertien dagen naar het voormalige DDR te
gaan om te proeven wat die scheiding voor impact heeft gehad op de gewone
burger.
De rest van het Russische leger wat er nog was stelde niet veel voor. Oud roest
maar waar je ook kwam vooral in de dorpjes dicht tegen de grens merkte ik wel
dat er een zekere achterdocht nog was, men sprak niet vrijuit als je door zo’n
dorp reed zag je mensen ons een beetje na gluren. Wij zijn ook in een stadje
geweest waar de partijtop met vakantie ging daar was alles met goud beschilderd en prachtig onderhouden daar kon je in de winkels alles kopen maar in de
plattelands dorpen was bijna niets te koop.
De mensen hadden van hun huiskamer een winkeltje gemaakt, kerken en grote
herenhuizen lagen er vervallen bij, straten waren meestal van zand en grind net
als hier op ’t Loar na 1945. De indruk die wij daar van de mensen kregen was
hetzelfde als mijn vader wel eens vertelde over zijn ervaring uit de oorlog dat
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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

ze voorzichtig moesten zijn. Hij zei vaak “ie mossen uutkieken want oe verroader sliep niet” oftewel je moest uitkijken want jouw verrader slaapt niet, de NSB
kon overal zitten.
Tijdens deze vakantie bezochten wij de boerderij en hun bewoners en op de
terugreis deelden wij onze ervaringen met hun waar ik zo gastvrij werd ontvangen.
Deze indrukken was er één die ik nooit zal vergeten, erg leerzaam
en blij dat ik in zo’n vrij land woon.
Geniet van de vakantie.
B.B.
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Bijen
Een dienstkameraad van mij woont in Meeden een dorp iets ten noorden van
Veendam, de plaats waar Fillip Diks zijn vrouw Jolanda heeft gevonden en daar
in het huwelijk is getreden. Ik ben daar op het huwelijksfeest oftewel de bruiloft naar toe gereden en heb een prachtig feest beleefd. Ik wens het jonge paar
nog veel geluk daar in het hoge noorden maar wat mij is opgevallen was dat
ik na die reis van 2 x 145 km dus totaal 290 km de volgende dag de vooruit
van mijn auto helemaal schoon was en in al die jaren ervoor als ik naar mijn
dienstmakker ging was het de volgende dag echt boenen om de ruit weer een
beetje schoon te krijgen. Het zette mijn aan het denken waar zijn al die muggen, vliegen en torren gebleven is hier iets mis met onze natuur? Gelukkig zijn
wij hier op ’t Loar goed bezig wij hebben hier een paar imkers oftewel bijenhouders gekregen, bijen hebben een heel belangrijke taak in onze natuur. Al
heel lang hebben de mensen bijen gehouden tegenwoordig zijn ze gehuisvest
in korven of kasten dat was vroeger anders toen leefden ze in het wild zoals ons
wordt verteld van Johannes de Doper die in de woestijn leefde en zich voedde
met sprinkhanen en wilde honing, die honing was van bijen die in spleten en
kloven van de krijtrotsen van die woestijn leefden. Maar ook heel lang daarvoor moeten de mensen honing van bijen gebruikt hebben. Er is een oud boek
bewaard gebleven waarin verteld wordt van een Egyptische dokter die leefde
ongeveer 1400 jaar voor Christus, deze arts gebruikte honing voor het bereiden van drankjes en zalfjes en dat is nu nog heel verzachtend bij keelpijn. Ook
bij andere volken waren bijen bekend zoals bij de Grieken die al bijen in een
soort van korven hielden. Een grote Griekse geleerde Aristoteles die in 384 voor
Christus werd geboren heeft reeds over bijen geschreven. Hij onderscheidde
bij de bijen een koningin, darren en werkbijen. Darren zijn de mannetjes alleen daar is geen koningin in de korf , een koningin die legt de eitjes waaruit
de jonge bijen komen. Ook de Romeinen hielden al bijen, elke voorname Romein had in zijn tuin en land een aantal bijenvolken die verzorgd werden door
één of meer slaven die daar verstand van hadden. Geleerde Romeinse schrijvers
vertelden in hun boeken over bijen, ook hadden ze het wel eens mis want ze
schreven dat deze levende beestjes uit dode stof geboren werden dat dachten
ze ook van andere insecten. Zo meenden ze dat kevers uit dode ezels kwamen
en wespen ui dode paarden en bijen uit dode stierenmagen, ze meenden dat
het oude vergaat maar naar verloop van tijd bloeit nieuw leven uit het vergane. Het is ons allemaal bekend dat bijen nectar uit de bloemen halen, dat is het
zoete vocht waaruit de bijen dan in hun lichaam honing van maken. Ook halen ze stuifmeel dat in de bloemen voorkomt met hun pootjes mee ook hiervan wisten de mensen uit die tijd niets. Ze zagen wel bijen vliegen met stukjes
13
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Kijk ook eens op onze website
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Maarten v. Rossumplein 2
Postbus 12
8170 AA Vaassen
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Zelfslachtende Slager

Houtweg 8 - Oene
Tel. 0578-641205
Hoofdweg 55 - Emst
Tel. 0578-662000
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Uw badkamer is pas áf met Thebalux, fraaie en
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Voor het complete Thebalux programma zie: www.thebalux.nl
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aan hun pootjes maar ze hadden geen notie waar dat voor diende men dacht
dat de bijen dat nodig hadden om in evenwicht te blijven met vliegen bij wind
maar ook bij windstil hadden ze stuifmeel aan hun pootjes. Wij weten wel beter maar zelfs de geleerden Machton de helper en medestander van Maarten
Luther meende nog dat bijen uit stieren lijken kwamen en deze man leefde
niet ver voor Christus maar in de tijd van 1497 tot 1560 na Christus. Toen imkers nog geen korven of kasten hadden leefden bijen in hole bomen wanneer
iemand zo’n bijennest vond zette hij een teken op de boom alleen die persoon
die er het teken had opgezet mocht de honing uit de boom halen. Ik heb me
laten vertellen dat hierop ’t Loar ook zo’n prachtige boom komt te staan. Prachtig dit komt ook nog wel in ontwikkelingslanden voor later nam men een stuk
van een boomstam, men holde die uit en bestreek de opening met honing die
men opzij maakte en al heel snel kwamen de bijen erin wonen. Tot voor kort
werden de bijen uitsluitend nog gehouden in korven van stro, de oude imkers
konden die zelf maken van roggestro dat werd in de winter gedaan als ze toch
niets anders konden doen.
De korf is een ideale bijenwoning en de uitvinder ervan is zeker een goede bijenkenner geweest die goed wist waar bijen van hielden ook hier in ons land is
men al vroeg met bijen houden begonnen.
Je moet bedenken dat
er vroeger geen suiker
was de enige zoete stof
was honing ook diende
honing voor het bereiden van bier en dit
werd in vroegere dagen door de mensen
zelf gemaakt. Verder
maakte men van honing mede als men dat
lang liet staan werd het
alcoholgehalte
hoger
en kon je er mooi teut
van worden. Ook voor het maken van azijn gebruikten mensen honing. Karel
de Grote die ons land en naburige landen regeerde en in 800 door de Paus tot
Keizer werd gekroond was een knappe en goede bestuurder. Hij was het die
modelboerderijen opzette waar naast landbouw gewassen en zaden uit andere
landen verbouwd werden ook modelbijenstallen waren ingericht waar goede imkers hun werk deden en op deze wijze werden de Germanen in kennis
gebracht met het bijenleven. In de middeleeuwen deden vooral de kloosters
veel aan bijenteelt want de katholieken gebruikten bij hun kerkdiensten veel
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kaarsen die werden gemaakt van bijenwas, de ontstoken Paaskaars is een zinnebeeld van de verrezen verlosser die hun als een ware lichtkolom voorgaat
naar het beloofde land en de Priester zegt in de wijdingsgebeden dat het licht
van de kaars gevoed wordt door de stof van moederbij, met deze stof word de
bijenwas bedoeld. Natuurlijk werd voor de hervorming veel meer was gebruikt
dan tegenwoordig omdat toen de plechtigheden met veel meer luister werd
gevierd zo gebruikte de hoofdkerk in Wittenberg Duitsland 35000 pond was
per jaar, als een korf ± één kilo was oplevert dan moesten daarvoor heel veel
bijen worden gehouden. In latere eeuwen is de bijenteelt sterk achteruit gegaan door de ontdekking van Amerika en Indië werd de rietsuiker hier bekend.
In de Napoleonstijd leerde men suiker te maken uit suikerbieten hierdoor was
er minder honing nodig als zoetstof. Dat de imker en de bijen heel belangrijk
aan elkaar verbonden waren was wel het bewijs dat als de imker kwam te overlijden er rouwbanden aan de korven werden gedaan en dat de aanzegger ook
langs de bijenkorven en kasten de dood van de imker werd aangezegd.
Wordt vervolgt.
B.B.

Gedichie
Pseudo-herinnering
Verbaasd en met verwondering
is de menselijke herinnering,
delen raak je kwijt
bij het verstrijken van de tijd.
Sporen toch gewist
onbewust ontstaan,
niets wordt meer gemist
zo is het gegaan.
De ander weerlegt
en wijst je terecht,
eigen waarheid
is een vaststaand feit.
Subjectief gevoed
ontneemt de ander moed,
moet het daarbij laten
een geheugen met gaten.
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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

Paardengezegdes in ‘t Nedersaksich
He lüg nog harder als un peerd kan lopen.
Peerden die de haver verdienen kriegen ut vaak niet.
Een peerd, een zweert en een lieve vrouwe leent gien mense uut as met berouw.
’n Goed peerd wordt op stal bezocht en thuus verkocht.
Het beste peerd struukelt wel is.
Hij héf peerdevlais gegeten.
Wie pleit um ’n peerd, behult de steert.
Jong te paard, old te voet.
Ie mag gien gekregen peerd in de bek kijken.
Op de schroalste peerden bieten de dazen.
Witte peerden heb veule stro neudig.

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 persoonlijk op de hoogte worden gehouden geef dan je
emailadres door aan: hetloar@hotmail.com
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Herinneringen aan het rijke roomse leven
Wijze: ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld
Op de melodie van: ‘La Montagne’ van Jean Ferrat
Wanneer ik hier een liedje zing
duik ik in mijn herinnering
denk aan de dagen van weleer.
De kerk was zondags vijfmaal vol
dat speelde toen een grote rol
men ging tenminste wel twee keer.
Mijnheer pastoor was een prelaat
van ver boven de middelmaat
‘k zie hem nog door de straten schrijden.
De kapelaans een stuk of drie
woonden toen op de pastorie
met in de huishouding twee meiden.
Refrein:
Ach ja, dat rijke roomse leven
daar denk ik nu nog dikwijls aan
Ik was een kind en wist niet beter
dan dat het nooit voorbij zou gaan.
De scholen waren in die tijd
nog aan een heilige gewijd
daar gingen roomse kinderen heen.
De religieuzen met gezag
zwaaiden de scepter daar en ach
ze waren streng in ‘t algemeen.
En eens per maand in ganzenpas
gingen we met de hele klas
om onze zonden te belijden.
En in de biechtstoel kwam gesmeerd
het rijtje uit het hoofd geleerd
ja mens dat waren nog eens tijden.
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Refrein:
en naar de schoolmis elke morgen
dat kwam op je rapport te staan
ik was een kind en wist niet beter
dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan
Elk clubje dat werd opgericht
Herinnert u zich ook wellicht
dat kreeg een geest’lijk adviseur.
De missie was nog ver van hier
we spaarden veel zilverpapier
voor al die heidenen in kleur.
Was je niet van de middenstand
dan werd je nooit een collectant
dan kon je hooguit kerkwacht worden.
Dat waren mensen met zo’n band
die met een harde werkmanshand
degeen die sliep steeds wakker porden.
Refrein:
en bouwpastoors zag je er velen
op zondag op de preekstoel staan
Ik was een kind en wist niet beter
dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan.
Je had toen feesten bij de vleet
je zondags pak hing steeds gereed
processies trokken over straat.
De bruidjes in een lange rij
de zangers, de verkennerij
devotie straalde van ‘t gelaat.

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

Asperges me, zong ieder koor,
het water stroomde uit je oor
de wierooklucht was om te snijden.
Het rozenhoedje duurde lang
voor donderpreken was je bang
En alle beelden liet je wijden.
het vespers uur, lof en gebed
en de retraites waren pet
Met rechts de jongens en links de meiden…
Refrein:
De kerk was alles in je leven
bepaalde toen heel je bestaan
Ik was een kind en wist niet beter
dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan.
De vastentijd was lang en zwaar
Geen vlees of snoep of een sigaar
en als je uitging kreeg je straf.
Geen jubilea, geen getrouw
op Goede Vrijdag diepe rouw
je viel zowat tien kilo af.
Het veertiguurgebed en lof
en congregaties waren dof
de meimaand ‘s avonds rozenhoedje
verloor je soms eens wat op straat
dan gaf je moeder je de raad
tot sint Antonius bidden moet je.
Refrein:
Zo was het rijke rooms eleven
Een lach en af en toe een traan
ik was een kind en wist niet beter
dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan.

deden drie Heren soms de mis
met één Heer was het wel goedkoper.
Emancipatie was nog raar
geen vrouw mocht komen op ‘t altaar
haar taak was dienen en beamen.
Ze deden veel aan liefdewerk
En droegen hoedjes naar de kerk
Ze waren echte onderdanen.
Refrein
Het was zo schoon dat roomse leven
zo trouw, zo klakkeloos nam je aan
Ik was een kind en wist niet beter
dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan
En dan op kerkelijk gezag
hielden we ook onthoudingsdag
Dan kreeg je botersaus met vis
We kenden toen nog bankenpacht
een protestant die was verdacht
Weet u nog wat een aflaat is?
Als iemand aan een ziekte leed
Of als er één examen deed
hield de familie een novene
Och als ik alles zingen zou
stond ik hier tot het morgen dauw
er is toch o zo veel verdwenen
Refrein
Maar ach ons rijke roomse leven
daar denk ik soms met weemoed aan
Ik was een kind en kon niet weten
dat het voorgoed voorbij zou gaan

Het geld bepaalde wie je was
je trouwde eerst’ of tweede klas
met rode vanen of een loper
En dan bij de begrafenis
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Uitspraken
Snij nooit door als je het losknopen kunt.
Gauw en goed zijn twee dingen.
Blijf bij jezelf dan dwaal je nooit ver af.
’t Is gemakkelijker jezelf te veranderen als een ander.
Er zijn meer mensen die te laat zijn als die te vroeg zijn.
Een luie kat krijgt nooit wat.
Vertrouw op jezelf, je weet meer dan je denkt.
Zout is beter als goud als men ’t maar droog houdt.
Wees nooit bang van ’t pad af te wijken want jouw voetstappen zijn het pad.

Moppentrommel
Een man zocht al dagenlang naar zijn hoed. Uiteindelijk is die nergens te vinden.
Hij besloot dan maar om op een zondag naar de kerk te gaan en achteraan
plaats te nemen. Tijdens de dienst zou hij dan een van de hoeden meenemen
die achterin de kerk zijn neergelegd. Die zondag gaat hij naar de kerk en neemt
achteraan plaats.
De dienst ging over de 10 geboden. De man bleef de gehele dienst zitten en in
plaats van er eerder weg te gaan, gaat hij nog even langs bij mijnheer pastoor.
“Vader”, zegt hij, “ik moet u wat bekennen. Ik was mijn hoed kwijt en kwam
hier vandaag om een hoed te stelen, maar na uw preek heb ik besloten dit toch
maar niet te doen, waarvoor mijn dank.”
De priester zei hem: “God zegene u mijn zoon !
Was het tijdens m’n uiteenzetting over ‘gij zult niet stelen’, dat je het besef
kreeg dat je verkeerd zat ?”
“Neen”, zegt de man, “het was tijdens uw preek over overspel.
Toen u daarover begon, wist ik weer waar ik hem had gelaten.
19

Gezegdes
(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)
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.
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.

de
n
e
r
u
u
t
Het bes n u fijne
e
s
n
e
w
e
i
!
e
o
t
redact
n
e
d
n
a
a
m
r
e
m
zo

20

21

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.

