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Van de bestuurstafel
De zomer ligt weer achter ons. Ik heb vele mensen gehoord die hebben genoten van het mooie weer. Soms rondom het huis, want wat wonen wij toch
mooi, en anderen zijn erop uit geweest.
Aan het eind van deze zomer is er natuurlijk altijd het Loarse Feestweekend. Dit
jaar hebben we het weer bij 2 dagen gehouden. De zaterdag zijn we begonnen
met een gezellig samenzijn bij het buurthuis met daarbij een BBQ. Het was erg
gezellig. Het weer werkte mee. Later op de avond was er een harde regenbui
maar toen waren de meeste buiken al gevuld . De middag werd muzikaal omlijst
door buurtgenoten. Dat was extra leuk en verrassend. Want inderdaad ook dat
hebben we op ’t Loar. Anke, wonende aan de Laarseweg, en haar vriend hebben
samen met een collega muzikant prachtige nummers laten horen. Heel erg leuk!
De zondag was er weer het klootschiettoernooi en het Rad van Fortuin. Wederom mooi weer en een gezellig samenzijn. Velen gingen met een prijs naar huis.
Dit jaar was er geen Vogelschieten. De laatste jaren liep de belangstelling hiervoor terug. Het vogelschieten nam veel tijd in beslag, en financieel was het niet
meer dekkend in de kosten. Ik heb een enkeling gehoord met de vraag waarom
er geen vogelschieten was en onze schutterkoning, Dia, mistte wel de verdediging van haar titel. Maar soms moet je een keuze maken en hoop je dat het
weer andere initiatieven losmaakt.
Want volgend jaar bestaat de buurtverenging ’t Loar 40 jaar. En natuurlijk willen we hier aandacht aan besteden. We willen dan ook het komende jaar goed
gaan inventariseren wat de behoefte is van de leden om hierbij stil te staan.
Moet er op zaterdag weer een sportieve activiteit zijn zoals de 6-kamp voorheen, gaan we met z’n allen de fiets op, een terugblik met foto’s?? We horen
het graag van u! We zullen dan ook leden benaderen om hierin mee te denken
met ons. We hopen dat u hiertoe bereid bent zodat we op 4, 5, en 6 september
2020 een fantastisch weekend hebben.
Bij het buurthuis is er nog een wand (zeil) geplaatst in de overkapping. Bij wind
en regen kan het naar beneden gerold worden. Ik heb al gezien dat het wordt
gebruikt, dat is erg fijn. Wilt u de wanden er wel in laten zitten en eventueel oprollen, dan blijven ze het mooist.
Dus niet verwijderen en in de schuur leggen.
In het buurthuis staan weer mooi gevulde potjes op tafels met een plantje. Dit
heeft bloemsierkunst Maarten voor ons verzorgd. Maarten bedankt!
Het bestuur gaat weer verder met de eerste vergaderingen, de meesten zijn
weer aan het werk, de moestuinen zijn weer leeg, het hooi en gras is weer binnen en we zijn er als buren weer voor elkaar.
Tot de volgende keer.
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?
Daar zit ik dan weer met een leeg vel papier waar wat op geschreven dient te
worden zoals elk kwartaal. Dinsdag 3 september en het is fris weer. Sorry dat ik
over het weer begin maar dat is altijd zo’n gemakkelijk praatje om mee te beginnen.
Nou het was me het zomer wel. 3 Hittegolven met een max. van 40°.
Zoveel had van mij nou ook niet gehoeven. Maar we zijn er doorheen gekomen
en nu zeggen we alweer: nou het is toch wel aan de koude kant. In de zomer
was het hier en daar toch wel een erg droge boel. Hier ging het nog wel maar
wij waren een week in de Lutte (Twente) maar daar was het pas erg droog. Om
te fietsen was het toen net een fijne temperatuur dus het was genieten maar ik
heb de rivier de Dinkel nog nooit zo laag gezien.
Je kon er wel plaatselijk van de een naar de andere kant doorheen lopen.
Dus laat het maar regenen (liefst ’s nachts).
Genoeg over het weer.
Maar waar ik wel over moet schrijven is wat we op ’t Loar gedaan hebben in
de zomertijd. Nou niet veel. De gebruikelijke activiteiten zijn altijd wel doorgegaan.
Niet iedereen was tegelijk op vakantie.
In de maanden juni, juli en augustus zijn op dinsdagavond om 19.00 uur altijd
een groepje dames vanaf de Loarkit op de fiets gestapt (allemaal een e- bike)
dus zo moeilijk is dat niet om ± 25 km te rijden. Onderweg natuurlijk een koffiestop op een leuk terras en de laatste avond afgesloten met een lekkere hap
bij de Honingpot in Epe.
Dan was er natuurlijk het feestweekend op 31 augustus en 1 september.
Dit keer wat kleinschaliger met in het achterhoofd ons 40 jarig bestaan in 2020.
Dan zal er weer groots uitgepakt gaan worden.
Nu was er op zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur inloop met een gezellig groepje
muzikanten met zangeres die lid van onze buurtverenging is.
Om 18.00 uur waren er ruim 50 personen die zich de BBQ heel goed lieten smaken.
Dat is altijd een mooi, ongedwongen samenzijn waarbij je nog eens een praatje met iemand maakt die naast je staat te bakken die je normaal niet zo vaak
spreekt. Deze activiteit moeten we er echt inhouden. Helaas brak er om 21.00
uur een onweersbui los zodat iedereen naar binnen moest maar daar ging het
feestje nog een hele tijd door.
Zondagochtend was er sport en spel voor de kinderen en om 13.00 uur begon
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het klootschiettoernooi. Ook weer zo’n traditie van jaren geleden maar dat nog
steeds voldoende deelname trekt. Een tombola met leuke prijzen rondde de
middag af en daarna bleef de Loarkit nog lange tijd open voor diegenen die er
niet genoeg van konden krijgen.
En hierna beginnen weer de andere activiteiten.
Hieronder de extra datums die tot nu bekend zijn.
8 november dropping.
18 december kerst brunch.
20 december kerstbingo
Sinterklaas komt natuurlijk begin december.
En eind december worden er weer oliebollen gebakken
en andere lekkernijen aangeboden.
Ander en meer nieuws krijgt u te horen via de nieuwsbrief of uw email.
Dus hou die in de gaten en laat u zien in de Loarkit.
Die is er dankzij u en voor U, dus maak er gebruik van.
Groetjes van Rikie

Ook al ben je oud...
Ook ben je oud en versleten je bent altijd ergens goed voor…
Ik breng een bezoek aan mijn oudtante in haar appartement. Ze vraagt hoe het
gaat en ik mopper over mijn fysieke klachten. “Ken je het verhaal van de oude
kruik?” vraagt ze.
Hij hing links aan het juk van de waterdrager en rechts hing een nieuwe.
Onderweg van de rivier naar huis verloor de oude kruik door allerlei barsten de
helft van het water, de nieuwe kruik leverde 100%. De oude kruik bood zijn ontslag aan.
“Ik herken dat gevoel” zucht ik. “Wacht” zegt tante dwingend.
De waterdrager zei: “een tijdje geleden heb ik aan jou kant van de weg zaadjes
gestrooid en jij hebt ze water gegeven en nu bloeien daar prachtige bloemen”.
“Heb je dat wel gezien?” Jouw zogenaamde barsten zijn een zegen voor heel
veel mensen.
B.B.
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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

Feestweekend
Dit jaar vond het feestweekend van ’t Loar ter gelegenheid van ons 39 jarig bestaan plaats op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september.
Zaterdagmiddag met muziek en BBQ
Dit jaar waren Emoes, Cos en Anke die de muzikale omlijsting van deze middag voor hun rekening namen. De muziek klonk goed en was lekker relaxed en heel gevarieerd van blues tot rock
en roll voor ieder wat wils. Anke ons nieuwe lid
verraste menig lid met haar zangtalent met o.a.
de prachtige nummers Proud Mary en Oerend
hard.
Rond 18:30 werd de barbecue aangestoken en konden we genieten van salades
en een heerlijk stukje vlees afkomstig van
Jan’s Vlees. Tot nu toe was het genieten
op het mooie nieuwe terras buiten dit
ging door tot ongeveer 21:00 uur toen
brak er een behoorlijke onweersbui los
hierna ging het feestje nog even door in de Loarkit…
Activiteiten voor de kinderen zondagochtend
Het thema dit jaar was voor de kinderen sport en spel.
Zes kinderen waren bij deze ochtend aanwezig.
Zij hadden veel plezier met onder andere verschillende behendigheidsspelletjes,
jeu de boules en minigolf. Het werd een heel gezellige en sportieve ochtend.
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Onder het genot van heerlijke pannenkoeken werd de ochtend in de Loarkit afgesloten.
Klootschiettoernooi zondagmiddag
Traditiegetrouw werd zondagmiddag 1 september het jaarlijkse recreatieve klootschiettoernooi gespeeld. Om 12:30 begonnen diverse groepjes zich te verzamelen zodat er
uiteindelijk 10 teams dit zijn 2 teams minder
dan vorig jaar een sportieve poging deden om als eerste te eindigen.
De uitslagen van het klootschiettoernooi:
1 Dreuge strot
61 + 9 m
2 De Druifjes
62 + 43 m
3 Laarseweg 1
64 + 34 m
4 Hertenkampsweg
70 + 31 m
5 t Loar 3
73 + 85 m
6 ‘t Loar 1
74 + 4 m
7 Jansen v.d. Sligte 1
74 + 4 m
8 Laarseweg 2
75 + 34 m
9 Jansen v.d. Sligte 2
80 + 22 m
10 ‘t Loar 2
108 + 40 m
Na het klootschiettoernooi werd er gezellig nagepraat op het prachtige terras
van de Loarkit door de deelnemers van het klootschiettoernooi en waren er wederom mooie prijzen te winnen met het rad van fortuin. In de Loarkit hadden
zich ondertussen een aantal Formule 1 fans verzameld om gezamenlijk de verrichtingen van Max Verstappen te volgen op het grote scherm tijdens de Formule 1 GP van België op het circuit Spa-Franchorchamps. Helaas lag Max er na
de 1e bocht al uit dat was wel jammer.
Al met al was het weer een gezellig feestweekend.
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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

Bedankjes
Hierbij wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken voor het bezoek
en de attentie na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Groetjes Riet Wijnhoud
Beste Loarders,
Wat een leuke verrassing was het! Ben en Mieke Bourgonje kwamen helemaal
naar Bathmen om een prachtig boeket voor mijn 70ste verjaardag te brengen.
Het was heel gezellig en alle nieuwtjes van ‘t Loar hebben we gehoord.
Fijn dat we er nog een ‘beetje’ bijhoren en hartelijk dank!
Groet Marijke Zonderman
Ik wil de buurtvereniging heel hartelijk bedanken voor het bezoekje die Linda
Spijker mij heeft gebracht en de mooie kadobon voor mijn 88e verjaardag !
Groetjes Anna Marissink-Bourgonje
Bij deze wil ik de buurtverenging hartelijk bedanken voor het gezellige bezoek
van Mieke en Heidi en de cadeaubon op mijn 75ste verjaardag.
Jopie van Zuuk
Zondag 28 juli heb ik mijn 80e verjaardag gevierd in de Loarkit.
Het was een gezellige middag waar ik met veel plezier op terug kijk.
Ik wil de buurtverenging ’t Loar bedanken voor de attentie die ik heb ontvangen.
Ook de dames van de bediening nog bedankt!
Met vriendelijke groet,
Arie Dijkkamp
Wij willen de buurtvereniging hartelijk bedanken voor de het gezellige bezoek
van Jeroen en Wietske die op kraamvisite kwamen wegens de geboorte van onze zoon Giel.
Mireille en Nick Dieker
Marie van Bussel-Breden wil de buurtvereniging bedanken voor de bloemenbon die ze via Linda Spijker op haar 88ste verjaardag kreeg.
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Hallo beste buurtgenoten van ’t Loar,
Wij, Nancy Bickes, Tony Kohlen en onze hond Sammie wonen
sinds mei vorig jaar in deze prachtige omgeving aan de Hogenkampseweg.
Ik, Tony heb na iets meer dan 50 jaar het drukke westen weer ingeruild voor het oosten. Nancy heeft iets korter, maar ook een heel lange tijd in het westen, te weten
Rotterdam gewoond. Ik zeg weer ingeruild omdat we beiden in het oosten geboren
en getogen zijn, Nancy in Deventer en ikzelf in Nijmegen. Het gesprek om weer terug te gaan naar het oosten heeft een jaar of tien geduurd. Onze vier kinderen zijn
uitgevlogen, wat het makkelijker maakte om deze stap te zetten. De jongste van 25
jaar woont tijdelijk in Polen en de oudste van 32 jaar woont in Amsterdam. De twee
daartussenin wonen in de Rotterdamse regio.
Het verlangen naar de rust en de natuur heeft het uiteindelijk gewonnen van de binding met Rotterdam en de vrienden die wij achterlieten. Naast de rust en de ruimte
kregen we ook heel vriendelijke mensen op ’t Loar en in Vaassen ervoor terug.
Ik geniet van de contacten op ‘t Loar tijdens de jeu de boules en tijdens het klussen
bij de onderhoudsploeg. Het is een leuke “doe maar gewoon” mentaliteit op ‘t Loar
en in Vaassen en die past ons beiden goed.
’s Ochtends vroeg is mijn eerste activiteit steevast een wandeling met Sammie in
het losloopgebied aan de Gortelse weg. Dan genieten we vaak van de mooie ochtendzon en zien af en toe een paar reeën of een familie wilde zwijnen.
Nancy heeft haar drukke baan in het westen in de zorg ingeruild voor werk in de regio, nu bij de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe, maar wel met veel minder uren.
Een leuke baan waarbij ze de gelegenheid krijgt om de gemeenten om ons heen
goed te leren kennen. Ik geniet sinds een jaar of drie van mijn pensioen, na mijn
werk in de olie industrie.
Dat geeft ons de gelegenheid om voor de tuin te zorgen en ervan te genieten.
We leren veel over tuinieren en zijn nog lang niet uitgeleerd. Goede adviezen van
ervaren tuinierders zijn dus welkom :-).
Volgens de traditie hebben we kennis gemaakt met onze buren via het “buurt maken” wat zeer geslaagd was. We vonden het erg leuk om onze naaste buren te leren
kennen en willen dit zeker vaker doen. Wij verheugen ons op de jaren die voor ons
liggen: genieten van al het moois om ons heen en natuurlijk de gezelligheid van alles wat ‘t Loar ons biedt.
Bij deze wil ik graag de pen doorgeven aan Dick van Amersfoort.
Met hartelijke groeten Nancy en Tony
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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

DINER
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De foto die in het vorige Loarse boekje nr. 158 stond is gemaakt tijdens een
schoolreisje naar Schiphol van de 5de klas van de Gerardus Majella school.
Op de tweede rij van links naar Rechts 1ste Annie Blokvoort, 2de Ans Diks, 4de
Betsie Hagen, 5de Dinie Bouwmeester, 14de Annie Wijnhoud
Op de eerste rij van rechts naar links op de 6de plaats Anton Klomp en op de
7de Bennie Breden.
Herkent u mensen van ’t Loar op onderstaande foto deze is gemaakt ter ere
van het zilveren huwelijksfeest van de heer en mevrouw Timmer?
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Recept
Met een Mediterraans stoofpotje de herfst in…
Voor 4 personen ingrediënten:
500 gram kipfilet
2 aubergines
2 uien
2 takjes peterselie
4 eetlepels olijfolie
1 teentje knoflook
2 theelepels oregano
100 gram olijven
1 ½ theelepel bouillonpoeder
1 ½ dl witte wijn
rijst
zout en peper
Snij de aubergine in blokjes van 1 ½ cm groot.
Pel de ui en snipper deze fijn.
Hak de peterselie fijn.
Verhit 2 eetlepels olijfolie in een hapjespan,
Pers de knoflook hierboven uit en bak hierin de aubergine rondom bruin.
Schep de aubergine uit de pan.
Verhit opnieuw 2 eetlepels olie in de hapjespan en fruit hierin de uien 1 minuut.
Voeg de kip toe en bak deze in ± 5 minuten rondom goudbruin.
Voeg de oregano, olijven, bouillonpoeder, witte wijn, aubergine blokjes en peper toe.
Laat dit ± 15 minuten zachtjes stoven.
Kook intussen de rijst volgens gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Breng het stoofpotje op smaak met zout en peper.
Verdeel het stoofpotje over 4 borden en garneer deze met peterselie.
*Tip bewaar de aubergines niet in de koelkast maar op een koele plaats zoals
een voorraadkast.
Op z’n mediterraans: Disfruta tu comida!
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Wij feliciteren
Gerda Klok-Gerritsen met haar 65ste verjaardag en
Marijke Zonderman en Henk van Essen die de leeftijd van
70 jaar hebben behaald.
Gerie Dolman-Bossenbroek, Henk Boeve en Harry Heemskerk die allemaal
75 jaar geworden zijn en Riet Wijnhoud Arie Dijkkamp met hun 80ste verjaardag.
Anna Marissink en Marie van Bussel zijn beiden 88 jaar geworden.
Namens de buurtvereniging hebben zij een felicitatiebezoek gehad.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Els Bosch, Coby Boeve en Gerrie Spijker.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van harte
spoedig herstel toe.

Nieuwe leden buurtvereniging
Heugelijk nieuws de buurtvereniging ’t Loar is wederom groter gegroeid met
een aantal nieuwe leden nl:
Mireille en Martin Poppe met hun kinderen woonachtig aan de Laarseweg 35
en Anke Lentink eveneens woonachtig aan de Laarseweg.
Hartelijk welkom allemaal
en wij hopen dat jullie veel plezier aan de buurtvereniging mogen beleven!

Een kraambezoek is gebracht aan
Mark & Lisette vanwege de geboorte van hun zoon Just van Bussel,
hij is geboren op 2 juni 2019.
Mireille en Nick Dieker met de geboorte van zoon Giel, die geboren is op
20 augustus 2019.
Veel geluk gewenst en van harte gefeliciteerd namens buurtvereniging ’t Loar.
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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

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

Eeuwige wijsheden
Wie?
Dit is het verhaal van Allen, iedereen, Iemand en Niemand.
Er was eens een klusje en allen waren ervan overtuigd dat iemand het zou
doen.
Iedereen kon het doen maar niemand wilde het doen.
Iemand werd kwaad omdat het iedereen zijn taak was.
Allen dachten dat iemand het kon doen,
maar iedereen realiseerde zich dat niemand het wilde doen.
Ten slotte beschuldigde iedereen iemand
terwijl niemand deed wat ze met zijn allen konden doen.

Moppentrommel
Er waren twee mannen, de één met een dobermann en de andere met een chihuahua.
De eerste zegt: “Laten we iets gaan eten in dat restaurant daar.”
Zegt de ander: “Daar mogen we toch niet naar binnen met onze honden?”.
Zegt de man met de dobermann: “Let maar eens op hoe ik dat aanpak!”.
Hij zet een zonnebril op zijn hoofd en loopt naar het restaurant.
De portier zegt: “Sorry geen huisdieren toegelaten”.
Zegt de man: “Nee maar dit is mijn blindengeleidehond!”.
“Excuseer een dobermann?”. “Ja die gebruiken ze ook tegenwoordig, fantastische dieren!”.
“Oké loop dan maar door” zegt de portier.
De man met de chihuahua wil dit ook eens proberen.
Hij zet een zonnebril op en loopt naar het restaurant.
Zegt de portier: “Sorry geen huisdieren in het restaurant toegestaan”.
Zegt de man: “Ja maar dit is mijn blindgeleidehond”.
“Een chihuahua? Vraagt de portier verbaasd.
Antwoordt de man: “Wat? Hebben ze me een chihuahua gegeven?”.
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Wijze gezegdes
Veel mensen danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen.
Het is niet zozeer in nood dat men zijn vrienden kent maar een echte vriend
verheugt zich in je voorspoed.
Niet wie weinig bezit maar wie veel wenst is arm.
Wanneer men de mensen behandelt alsof zij waren wat zij moesten zijn
Dan brengen wij hen soms daar waar zij gebracht moesten worden.
Ook ingestorte bergen blijven zich boven de vlakte verheffen.
Ieder mens wenst lang te leven maar niemand wil oud zijn.
Geef goedheid zonder bon en liefde zonder punten.
Ik heb in alle dingen rust gezocht maar die nergens gevonden
alleen in een hoeksken met een boeksken.
De mooiste gedachten zijn meestal de eenvoudigste, zo is het ook met de mensen.
Voor vriendschap is de tijd een bondgenoot, voor de liefde een gevaar.
Zonder arbeid bereikt gij geen rust noch strijd de victorie.
Echte liefde bezit je pas als het lijden van anderen je pijn doet.
Bescheidenheid moet verdwijnen als zij in botsing komt met uw plicht.
Roem moet men verwerven, eer kan men verliezen.
Wat niet nuttig is voor de bijenkorf is ook niet nuttig voor de bij.
Een woord te weinig heeft nog nooit berouwd,
Een woord teveel heeft dikwijls kwaad gebrouwd.
Het leven is meer maandagochtend dan zaterdagavond.
Het leukste van een feest is de dag er voor.
Het wezen in de liefde is dat de ne in de ander iets abnormaals ziet.
Schakers die plotseling iets zien behoren gewoonlijk niet tot de topklasse.
De enige lectuur die spoedig verveelt zijn banketletters.
Waar je ook staat, je staat altijd op iemands tenen.
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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
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Gedichie
Mien kloot is weg.
Mien kloot is wég, oh wat een pech.
He ging zo mooi over de weg.
Woar ligge noe, tis niet zo best.
Onder de hegge of in ut lange grés.
Wie zuuk ons rot.
Soms in de sloot.
Woar ligge toch die rare kloot?
Dan kump de stok vuult wat in ut rond.
Wie denk dan hebbes
maar ut is hondestront
Het is toch wat.
Was ut grés mar plat.
Ut dink vin ie nooit.
Ik bun ut zat.
He kump niet weer
woar gink u heer?
Nog éven en wie heb gien kloten meer
Mien kloot is weg.
Oh wat een pech.
Kost de club weer geld.
Ieder tientje telt.
Goed kieken dus
dan lup ut niet uut de hand.
En smiet de kloten met verstand.
Doar wordt noe eproat
veurdat wie ut clubhuus weer verloat.
Maar waw ok klets en wat waw ok zég
dat ding bleef vort
die kloot is weg.
Frans Nieuwenhuis
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Bijen
In het ’t vorige boekje heb ik beloofd om verder te gaan met het hoofdstuk bijen. Je wordt er tegenwoordig van alle kanten op gewezen dat de mens beter
moet omgaan met de natuur. Wij moeten ons realiseren dat wij rentmeester zijn
van moeder aarde. Wij bezitten de aarde niet maar een rentmeester moet de
aarde goed beheren voor zijn meester en als je op de tv ziet dat de zee vol met
plastic is, denk ik vaak aan Anton Klomp die zei met de komst van plastic: “plastic verovert de wereld”. Als je ziet dat de zee vergiftigd wordt door dat plastic
dan kun je eerder zeggen: “plastic vernietigd de wereld”. Zo ook met landbouwgif hier in Nederland mag het niet meer gebruikt worden maar elders in Europa
spuit men er nog lustig op los. De hele natuur zit zo mooi in elkaar, het ene is
afhankelijk van het ander dan zie je als de mens ingrijpt met o.a. gif dan gaat
het mis. Gelukkig raken wij met z’n allen ervan bewust dat we verstandig met
onze natuur moeten omgaan vandaar ik blij ben met onze imkers. Als in April
het zonnetje de temperatuur 15 of meer graden aangeeft dan komen de bijen
uit de kasten, je hoort ze dan zoemen, de bijen vliegen af en aan het vlieggat in
en uit. Ze komen thuis na een bezoek aan o.a. de aalbessen, de wilgen, de pruimenboom en paardenbloemen of de dotters langs de sloot. Ze zijn dan zwaar
beladen met stuifmeel en honing. Als je rustig blijft dan kun je ze goed bekijken,
het lichaampje bestaat duidelijk uit drie delen kop, borststuk en achterlijf.
Voor de kop staan twee sprieten, snorharen waar de bijen mee kunnen voelen.
Ze vliegen alleen overdag, ze noemen die sprieten ook wel antennen. Eigenaardig is het dat de bijen elkaar slechts met die sprieten betasten. Men geloofd
wel eens dat de bijen met de sprieten kunnen praten dat is iets wat alleen de
maker van de bijen weet. Ons verstand reikt niet zo ver, wel zit de reuk in die
sprieten en aan weerszijden van de kop zitten bolvormige zwarte plekjes dat
zijn de ogen ja feitelijk zijn het een heleboel ogen, ik heb mij laten vertellen
schrik niet wel duizend oogjes dat is trouwens bij veel insecten zo elk oogje
kijkt een bepaalde kant uit en elk oogje ziet een klein stukje van de omgeving
allemaal samen zien ze alles wat er om het bijtje gebeurd. Het woord vliegensvlug is niet voor niets. Probeer maar een vlieg te vangen, hij heeft ook van die
oogjes en terwijl die oogjes stijf staan en deze niet kunnen bewegen kunnen ze
door die vele oogjes toch alle kanten opkijken behalve deze oogjes hebben ze
ook nog een paar kleine oogjes, puntoogjes midden voor de kop. En nu is het
zo ingericht dat ze met de kleine puntoogjes goed kunnen zien wat kortbij is
en met de grote bolle ogen kunnen ze zien wat veraf is. Je krijgt steeds meer
ontzag voor de schepping want die kop van de bij zit prachtig in elkaar vooral
de mond. Ze kan zich heel goed redden met haar kaken al heeft ze geen tand
in de mond. Ze hebben twee onder- en twee bovenkaken. Ze zeggen ook wel
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

eens twee voor en twee achterkaken omdat ze feitelijk achter elkaar liggen en
niet boven elkaar. Met de bovenkaken kunnen ze goed bijten en de onderkaken vormen met de tong een mooi buisje waarmee ze het honing sap uit de
bloemen zuigen. Wij noemen dat nectar want honing is het nog niet. Honing
moet de bij er nog van maken want er zit nog te veel water in en het zou ook
heel gauw bederven. Ja de bijen hebben goed verstand van inmaken! Bekijken
wij het lichaampje maar eens wat verder dan zien we vier vleugeltjes, twee aan
twee in elkaar. Ze hebben dus feitelijk onder het vliegen maar twee vleugels
waardoor ze veel beter kunnen vliegen. Dat komt ze goed van pas want ze vliegen soms wel meer dan 3 kilometer van de kast of het huis. De pootjes dienen
niet alleen om te lopen ze moeten er alles mee opknappen, het zijn soms ware
acrobaten aan de pootjes hebben ze onderaan van die kleine zuignapjes zitten die een kleverige stof afgeven op deze manier kunnen vele insecten zich
een beetje vastlijmen, slechts heel weinig anders zouden ze vast blijven. Aan
hun voorpoten hebben de bijen een kammetje, een rond rijtje borstelige haren hiermee maken ze heel handig de sprieten schoon. Heel vaak zie je de jonge dames zich oppoetsen, ze maken heel kunstig toilet en dat zonder spiegel.
Voordat de bijen uitvliegen maken ze altijd hun sprieten schoon waarom ze dat
doen is ook voor een ervaren imker een raadsel. De binnenkant van de pootjes
dus de kant die aan het lichaam komt, is bedekt met van die borstelige haren
wanneer een bij nu in of op een bloem rond scharrelt poedert de bloem het
hele lichaampje vol met stuifmeel vooral bij bloemen is dat erg bijvoorbeeld bij
de brem en de zonnebloem. Met de borstelige haren houdt de bij het stuifmeel
bij elkaar en drukt het tot kluitjes aan de buitenkant van de achterpootjes die
plek noemt de imker “het korfje”. Nu nog iets over de bijenmaag de bijen slikken de nectar wel door maar het komt niet in de gewone maag maar in een
tweede maag die ze de honingmaag noemen, bijen hebben dus twee magen
één om de honing tijdelijk op te slaan en één voor de spijsvertering en dat is zo
mooi ingericht dat er wel iets vanuit de honingmaag in de gewone maag kan
komen maar omgekeerd niet dus de honing kan nooit verontreinigd worden
door iets uit de gewone maag. In de honingblaas gaat ongeveer een druppeltje
honing meer niet, een imker die wel eens wil zien wat de bijen werkelijk halen
of wil zien of er dracht is doen dat als volgt ze drukken dan de honingmaag
leeg dat doen ze heel handig door de bij op de nagel te houden en dan op het
achterlijf te drukken. De bij probeert dan te steken en bij de eerste keer zal dat
ook wel lukken maar een ervaren imker overkomt dat echter niet meer en die
is er ook bijna ongevoelig voor geworden. Steken doen bijen met de angel die
in het achterlijf zit, die angel is met een gifblaasje verbonden als de bij steekt
dan drukt ze de angel door je huid heen en enkele kleine spiertjes pompen dan
gif uit het blaasje in de wond. Je moet de angel er direct afwrijven ervaren imkers doen dat langs de broek en niet op drukken want dan pomp je nog meer
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van dat vergif in je huid want de gifblaas zit er nog aan. Bij enkele mensen kan
de steek een behoorlijke pijn veroorzaken vooral als je er allergisch voor bent
meestal valt het wel mee net als bij de wespen geldt rustig blijven en niet beginnen te slaan. Bijen hebben ook een hekel aan scherpe luchtjes bijvoorbeeld
zeep, Eau de cologne of sterke drank.
Als een bij ons heeft gestoken dan kan ze de angel niet meer terugtrekken dat
komt omdat aan de angel scherpe weerhaakjes zitten. De priem wil er wel in
maar de huid van mens of dier trekt zich onmiddellijk om de weerhaakjes samen wil de bij nu zijn angel terughalen dan breekt hij af en daaraan sterft de
bij. Steekt ze echter een insect dan gebeurt dit niet want de huid van de bijen
en alle andere insecten bestaat uit een soort hoorn chitine noemt men dat en
dit velletje trekt zich niet samen zodat de weerhaakjes van de angel er zo weer
uit gaan en dat is ook maar goed want zo kan de bij zich verdedigen tegen indringers en rovers van de honing. Zo zie je maar dat zo’n bijen lichaampje wonderlijk in elkaar zit en geen mens is in staat om zoiets te kunnen maken en hoe
meer je nu achter de schone geheimen komt die in de natuur verborgen zijn
hoe meer je ook de oneindige grootheid van haar schepper zult gaan begrijpen.
B.B.

Talenten
In ieder mens zitten veel warme kleuren
talenten, krachten, positiviteit,
het is maar wie dat alles even opmerkt
en je met inzicht aarzelend begeleidt.
Om ’t allerbeste een sterke kans te geven
aan dieper denken, handelen en zijn,
en door de jaren heen iets toe te voegen
aan wat onaangeraakt was, in het klein…
In ieder mens liggen vakjes open
die wachten op ontdekking en groei
het is maar wie dat aarzelend even aanraakt
en omzet in een lieve, nieuwe bloei.
Om ’t allerbeste uit jezelf te halen
is er een ding dat alles overwint,
geloven in jezelf en … in een ander
waardoor je elke dag opnieuw begint.
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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

In het zonnetje gezet
Onlangs stond er op internet pagina van https://veluweland.nl/ een mooi artikel te lezen over onze loarse buurtbewoners Jos en Erica. Zij werden in het zonnetje gezet omdat zij beide zich verdienstelijk hebben gemaakt door middel
van vele vrijwillige uren bij diverse verenigingen waaronder onze buurtverenging ’t Loar.
Zoals jullie wellicht wel weten regelt Erica o.a. het vastleggen of reserveren van
de Loarkit rmet de barbediening en Jos heeft naast zijn functie als bestuurslid
van de buurtvereniging ook vele uren in de verbouwing van de Loarkit gestoken en daarvoor willen wij hun nogmaals heel hartelijk bedanken!
Wil je het artikel op de website van Veluweland.nl nalezen type dan onderstaande internet URL in: https://veluweland.nl/lokaal/mensen/jos-en-erica-uitvaassen-supervrijwilligers-629817
Op deze website staan vele leuke en interessante artikelen te lezen over de Veluwe, zeker de moeite waard om te bekijken.
Hieronder staat de tekst van het artikel Veluweland door Dick van der Veen:
VAASSEN - Ze kregen het via de wederzijdse ouders met de paplepel ingegoten
en raakten er door hun drie kinderen meer en meer bij betrokken. Dat zijn kort
door de bocht de drijfveren van Jos en Erica Bijsterveld voor hun hoge mate
van vrijwilligerswerk in de Vaassense dorpsgemeenschap.
Die paplepel is datgene wat de ouders aan uren in het verenigingsleven staken en dat voor onder meer KCVO en het Historisch Museum betreft nog doen.
Daarvoor Plattelandsvrouwen, collectes lopen etc. Wil je het allemaal beschrijven, trek er dan een paar uurtjes voor uit. Met die wetenschap laten we het
interview plaats vinden in de vakantieperiode. Veel doen ze samen; sommige
dingen los van elkaar. Jos heeft net een ingrijpende verbouwing van het clubhuis van de buurtvereniging ‘t Laor en een dito bezigheid met betrekking tot
het onderkomen van de carnavalsvereniging de Rossumdaerpers achter de rug.
VINDEN ,,Ik ben projectleider van beroep en dan weten ze je te vinden.” De brede lach waarmee hij het vertelt toont aan dat hij het allerminst als een last heeft
ervaren. Integendeel, het samen iets ondernemen, het met elkaar dingen tot
stand brengen, is iets wat hem en Erica de meest voldoening geeft. Dan doen
al die avonden en zaterdagen, die 300 uren. er niet toe. Zij staat achter de bar,
doen mee aan allerlei activiteiten, hebben zich inmiddels een woord of wat van
de boeventaal die ‘t Laors is, eigen gemaakt. Handig in de oorlog, de Duitsers
18

verstonden er geen moer van…..
We raakten er bij betrokken via onze zoon die jeugdprins werd. Beide zijn nauw
betrokken bij de optocht van de carnavalsvereniging De Rossumdaerpers.
Geen optocht zonder hun inzet. De politie heeft er geen omkijken naar: via de
commandopost, de verbindingen onderweg en persoonlijk toezicht loopt het
van een leien dakje. ,,We raakten er bij betrokken via onze zoon die jeugdprins
werd”, klinkt het. Via prinsen en prinsessen uit de vriendenkring bouwden ze
mee aan wagens en wonnen daar ‘tot vervelens toe’ prijzen.
STOKJE ,,Toen we daar een stokje voor wilden steken gingen we voor het thema worsten. Kinderen in een blik, cocktailworsten etc. Wonnen we toch weer
de groepsprijs. Tja, dan maar even niet meedoen…” Ook bij de kerstmarkt en
KCVO weten ze de capaciteiten van Jos in te schatten. Erica is een grote steunpilaar voor scouting Maarten van Rossum. Kookmoeder op het zomerkamp,
secretariaat. Als de nood aan de man is springt hij bij. Samen doen ze inschrijvingen voor Fasna Ballooning. Opbouw, afbreken en ervoor zorgen dat iedereen weer veilig thuis komt na de landing. Betrokken bij de successtory met
Normaal. Een half jaar geleden werd Erica getroffen door lymfeklierkanker. ,,In
die periode heb ik ervaren dat wie goed doet goed ontmoet. Ik ben bedolven
onder het medeleven en stoffelijke blijken van waardering.” Erica hoopt na het
groene licht van de internist snel de draad weer op te pakken. Of we het niet te
gek willen maken. Ja hoor eens….

Belangrijk
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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Gezegdes
(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)
Groot geliek is vake geen groot geluk.
In kalmte rust kracht.
Die niet woagt die niet wint mar die niet vroagt die niet kriegt.
Wie zichzelf vortzievert vind um zelf op den duur ’n nulle.
Ie motten niet sikkeroven mar anpakken en deurgoan.
Ieder ogenblik hef zien eigen woarheid.
De zundag vertelt oe hoe de moandag worden zal.
’n Zeiler nemt de wind zo asse kump en toch bereikt hee zien doel.
Ogen zéggen oe meer as de mond.
Hoge bomen bint ut erste kaal.
Niet alles kan maar der kan vake meer as da’j denk.
Iets te late, is vaak veule te late.

Moppentrommel
Op een avond loopt Piet zijn stamcafé binnen en zegt:
“Wim geef me snel een groot glas bier”.
Ik heb net ruzie gehad met m’n vrouw.
“Oh ja, zegt Wim.
“En hoe verliep het deze keer?”.
“Toen het voorbij was”: antwoordt Piet “kwam ze op handen en voeten bij me
gekropen”.
“Echt waar?” zegt Wim “dat is verrassend en wat zei ze?”.
Ze zei: “Kom onder dat bed vandaan schijtluis!”.
Wie niet rookt, drinkt of autorijdt is een belastingontduiker.
Mijn auto is hybride!
Hij rijdt op 30% brandstof en voor 70% op belastingen.
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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.

