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Van de bestuurstafel
December is de maand om even terug te kijken. Het jaar is weer snel gegaan,
maar hoe is het verlopen? Het buurthuis is er steeds mooier op geworden, veel
mensen hebben genoten van de vele activiteiten en ontmoetingen, verwachtingen zijn voldaan maar soms ook bijgesteld. Het blijft een vereniging met
vele vaste activiteiten, veel gezellig samenzijn, het delen van lief en leed en
er voor elkaar zijn. Naast de leden die gebruik maken van de buurtverenging
zijn er ook nog buren die, om welke reden dan ook, geen gebruik maken van
deze saamhorigheid. Natuurlijk kan en mag dat, maar ik wil ook u uitnodigen
om eens een keertje aan te sluiten en te ervaren wat het u kan brengen. U bent
altijd welkom! Ook horen we nog steeds graag wat de behoefte is van iedere
buurtbewoner.
En om hier bij aan te sluiten ….
We zijn verrast en overvallen door de commissie die de Jo Post Prijs uitreikt.
Tijdens onze vergadering over de invulling van ons jubileumjaar kwam er een
delegatie binnen. Zij namen even de tijd om Buurtvereniging ’t Loar de Jo Postprijs te overhandigen. We waren geschokt, blij en supertrots!
De voorzitter van de jury, oud burgemeester Leo Eland, roemde de buurtvereniging voor het goede maatschappelijke werk dat zij doet en feliciteerde ons
met de benoeming tot:
VRIJWILLIGERSORGANISATIE VAN HET JAAR!
We kregen een mooi bronzen beeld en de wisselbeker uitgereikt. De uitreiking
van de Jo Post prijs wordt vanaf 1989 uitgereikt aan een vrijwilligersorganisatie.
Dit is een onderdeel van de “verkiezing
vrijwilliger van het jaar”, waarvoor Erica
en Jos Bijsterveld van ’t Loar genomineerd
zijn. Zij hebben de buurtvereniging voorgedragen voor de Jo Post Prijs. Dankzij
hen en het oordeel van de jury is Buurtvereniging ’t Loar gekozen als vrijwilligersorganisatie van het jaar!
Nu nog maar hopen dat Jos en Erica ook nog worden gekozen tot vrijwilliger
van het jaar. Hiervoor zijn 8 kandidaten genomineerd. Wij hopen natuurlijk dat
Jos en Erica dit zullen worden, zij hebben het verdient. Wie het wordt, wordt
bekend gemaakt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente. Maar natuurlijk bedanken wij Jos en Erica voor de voordracht van ’t Loar en voor ons zijn ze
al de vrijwilliger van het jaar!
Volgend jaar is een jubileumjaar,’ t Loar bestaat 40 jaar. Wij als bestuur wilden
graag weten wat de leden verwachten om dit te vieren. Inmiddels heeft er een
inspiratie avond plaatsgevonden. Het was erg leuk georganiseerd door Marjan
2

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

en Kim. Het was fijn dat er ook voldoende leden van alle leeftijden waren gekomen om mee te denken. Als eerste werd er op een papieren tafelkleed alles wat
er had plaatsgevonden aan festiviteiten op ’t Loar en waar men goede herinneringen aan had opgeschreven. De mooiste verhalen werden gedeeld. Daarna volgden er nog een aantal rondes om uiteindelijk met stickers je stem uit te
brengen. Heel leuk om te doen. Volgende week gaan we de uitslag bespreken
in het bestuur met de activiteitencommissie. We gaan een keuze maken hoe we
het jubileum gaan vieren. Maar daar hebben we natuurlijk alle leden voor nodig. We gaan er voor dat 2020 een prachtig jubileum jaar wordt. De vlag gaat in
top!!
Dan wil ik u nog een hele fijne Decembermaand toewensen. Ik hoop dat er voor
iedereen op wat voor moment dan ook een lichtje mag schijnen in December.
Geniet er samen van en ik zie u graag op de Nieuwjaarsreceptie op 3 januari
2020.
Groeten van Mieke Jansen van de Sligte

Wat hebben we gedaan en wat
gaan we nog doen?
Dinsdag 3 december en het verzoek van Dia om kopij in te leveren zit alweer
in de mailbox. Alweer precies een kwartaal voorbij sinds ik de laatste keer voor
een blanco vel papier zat.
En ook alweer het laatste kwartaal van 2019.
En dan krijgen we 2020 en dat vind ik best een mooi getal. En doet me denken
aan de millenniumwisseling van 2000. Dat was best spannend hoe dat allemaal
zou verlopen met alle technische toestanden die zich in de loop der jaren in
ons huishouden en bedrijfsleven hadden geïnstalleerd. Maar ondanks alle zorgen hierover verliep het allemaal zonder grote problemen. Ik herinner mij ook
nog dat er op 1 januari een groots vuurwerk werd afgestoken nabij het Kievitsveld.
En nu zijn we alweer 20 jaar verder en wordt er steeds meer vuurwerk in de ban
gedaan mede vanwege de vele ongevallen die zich ieder jaar toch weer voordoen.
En zo’n vuurwerk als vorig jaar bij Scheveningen moet je ook niet willen.
Dus houden wij ons maar aan de lichtjes in de kerstboom en een kaarsje op tafel en dan worden het vast wel weer gezellige feestdagen.
Dan nu de rubriek waarvan verwacht wordt dat ik met u terug-en vooruit kijk.
8 November was er een zeer geslaagde puzzel/wandeltocht, in het donker, van3

af de Loarkit
Onderweg moesten er allerlei vragen beantwoord worden en hieronder staan
de eerste 3 teams die dat als beste gedaan hadden. Bij terugkomst in de Loarkit kon iedereen genieten van de lekkere erwtensoep die Coby gemaakt had en
dat ging er wel in..
1e prijs De IJspeertjes
2de prijs Jos – Evert – Erik
3de prijs Clubje van Miranda
De poedelprijs, een bos uien ging naar het team: De Meiden.
19 November een brainstormavond over het
komende jubileumjaar.
Op een zeer originele manier kon iedereen hierover meedenken en er zaten heel verassende
ideeën bij. Dus dat komt wel goed.
30 November Sinterklaas op bezoek voor de
jongste jeugd.
10 December een kerstcreatie maken.
18 December kerst brunch 11.30 uur.
20 December kerstbingo Loarkit open 19.30 uur.
30 December worden er oliebollen gebakken en kunnen de bestellingen worden afgehaald.
31 December Loarkit open vanaf 22.00 uur tot….
3 Januari Nieuwjaarsreceptie vanaf 20.00 uur.
4 Februari Stamppotmiddag vanaf 15.00 uur.
1 Maart Pop-up restaurant. Thema wordt t.z.t. bekend gemakt.
Dan zijn er op de laatste vrijdagen van de maand kaartavonden
En de wedstrijden van Max Verstappen worden vertoond op een beamer in de
Loarkit.
Dat was weer een hele opsomming en ik kan er alleen maar van zeggen: maak
er gebruik van dan doet u de organisatie en uzelf er vast een groot plezier mee.
Tot slot rest mij alleen nog maar om u als lezer van deze rubriek heel sfeervolle
kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe te wensen.
En vooral een gezond 2020 voor uzelf en al uw dierbaren want dat is en blijft
een groot geluk voor iedereen.
Groetjes van Rikie.

4

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

Bedankjes
Bij deze wil ik de buurtverenging hartelijk bedanken voor het gezellige bezoek
van Gerrie en Dikkie (verrassing) voor mijn 75ste verjaardag.
Gerie Dolman
Wij willen de buurtvereniging hartelijk bedanken voor de attentie tijdens ons
50 jarig huwelijk en diegene die ons een felicitatie per post heeft gestuurd.
Tevens bedankt voor ziekenhuisbezoek en de bon die Henk na thuiskomst uit
het ziekenhuis mocht ontvangen en hartelijk dank voor de bon vanwege zijn 75
jarige verjaardag.
Groetjes Coby en Henk Boeve.
Hierbij wil ik de buurtvereniging ’t Loar bedanken voor de kadobon.
Met vriendelijke groet,
Jenny Breden-Schoemaker
De buurtvereniging ’t Loar is er maar druk mee, in oktober kwamen Rikie en
Gradus voor mijn 80ste verjaardag en brachten een kadobon mee en in November kwamen Gerrie en Jaap een kadobon brengen na mijn thuiskomst uit de
ziekenhuis.
Hartelijk dank hiervoor en de bezoekjes waren heel gezellig.
Groetjes Gerard van Huffelen

Kerstgedachte voor het hele jaar
Bemin en doe wat je wil
wil je zwijgen, zwijg uit liefde
wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde
wil je corrigeren, doe het uit liefde.
Draag de bron van liefde in je hart
want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.
’n Zalig kerstfeest en een voorspoedig 2020 gewenst.
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Wij feliciteren
Betsie Diks- de Weerd en Gerine Brasser met hun 65ste verjaardag en Stien Koning-Koldenhof met haar 75ste verjaardag.
Gerard van Huffelen werd 80 jaar en
Miep Kolkman-Bourgonje en Grad Kremer-Leerkes zijn 87 jaar geworden.
Namens de buurtvereniging hebben zij een felicitatiebezoek gehad.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Henk Boeve, Wim Breden, Jan Terwel en Gerard van Huffelen.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van harte spoedig
herstel toe.

Een kraambezoek is gebracht aan
Bas en Willemijn Dijkgraaf wegens de geboorte van hun dochter Feline
op 17 september 2019.
Veel geluk samen en harte gefeliciteerd namens de buurtvereniging ’t Loar.

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

Sinterklaas op ‘t Loar
Op zaterdag 30 November verzamelden 18 kinderen en hun ouders, opa’s en
oma’s zich in de Loarkit. Met limonade, koffie en wat lekkers wachtten zij op de
komst van Sinterklaas.
Precies om 16 uur kwam de Sint met zijn pieten bij de Loarkit aan.
Maar wat was dat? De pieten hadden geen
zin meer om nog langer piet te zijn. Ze wilden graag eens wat anders en dus gingen
ze in staking! “Stop, Piet houdt er mee op!”
klonk het luidkeels door de Loarkit. Dit kon
natuurlijk niet... hier zaten de kinderen niet op te wachten.
Nadat Sint deze Pieten de deur had gewezen was het
wachten op een nieuw Pietenteam. Deze Pieten kwamen
vers van het uitzendbureau en hadden nog amper ervaring met Piet zijn. Met hulp van de kinderen leerden zij
een aantal vaardigheden die nodig zijn om een echte Piet
te kunnen zijn, zoals het dragen van de staf, het aangeven van het grote boek, pepernoten strooien en natuurlijk het allerbelangrijkste: cadeautjes uitdelen!
Voor dat laatste zijn de pieten meer dan geslaagd want
om 17 uur gingen alle kinderen met cadeautjes en
snoepgoed naar huis.
Het was een gezellige en vrolijke middag!

2020 Schrikkeljaar
Het nieuwjaar 2020 is een schrikkeljaar dat betekent dat onze westerse tijdberekening met een dag verlengd wordt teneinde het burgerlijk jaar zo lang mogelijk met het astronomische gelijk te houden, elk vierde jaar is een schrikkeljaar behalve de eeuwjaren. Het heet dat in een schrikkeljaar het vrijen van een
meisje uitgaat vandaar het oude volksrijmpje.
Het is van jaar een schrikkeljaar dan lopen de meisjes de jongens na. Verstokte
vrijgezellen hoopten dat dan een meisje met een aanzoek kwam. Als jongen
kende ik zo’n vrijgezel die als er weer een schrikkeljaar aan kwam zei: ‘het zal
mij benieuwen of ik dit jaar nog aan de haak geslagen wordt“. Hij is wel getrouwd maar het is mij ontgaan of het in een schrikkeljaar is gebeurd.
B.B.
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Hallo beste Loarders,
Ik ben Dick van Amersfoort, in april 1947 ben ik geboren als “zeune” van Anton
“boer schriever” en Pauw, aan de Laarseweg nummer 21 daar waar nu Jan Terwel woont.
Ik heb daar gewoond tot augustus 1969.
Toen ben ik getrouwd met Riet Doornbosch uit Vorchten, die ik heb leren kennen tijdens het dansen in voormalig “Hotel de Cannenburg” in Vaassen helaas
is deze reeds lang geleden afgebroken.
Na ons trouwen hebben we eerst in Epe gewoond en nu wonen we ruim 46 jaar
in Emst aan de Ds. Van Rhijnstraat. Mijn hobby’s zijn lezen en sport (kijken) en ik
ben tot groot genoegen van mijn vrouw de dagelijkse kok.
Wij dragen de buurtverenging een warm hart toe en doen graag mee met bepaalde activiteiten zoals de kerstbrunch en het stamppotbuffet. Samen doen
we mee met het klootschieten en ik doe elke donderdagmiddag mee met Jeu
de Boules.
Ook help ik de eerste dinsdag van de maand mee met de tuinploeg.
We hopen nog vele jaren mee te kunnen doen in en om de “Loarkit”.
Met vriendelijke groeten,
Dick van Amersfoort
Ik geef de pen door aan Gerie Dolman-Bossenbroek
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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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In het vorige loarse boekje stond de foto van het zilveren huwelijksfeest van
de heer en mevrouw Timmer en het complete personeel van het jubilerende
bouwbedrijf Timmer waarvan er velen uit onze buurt kwamen. Nu begrijp ik
waar de basis lag van de gesprekken bij ons aan de keukentafel met mijn
broers Willem, Jans, Joop, mijn vader, zwager Wim Gerritsen en Joop van Zeist
’n joodse jongen die bij ons ’n tijdje ingewoond heeft, hij had zijn ouders in het
concentratiekamp verloren. Deze gesprekken gingen vaak nergens anders over
dan metselverbanden zoals kettingverband, boerenvlechtwerk, strekse bogen
drieclezoor, kantelaven, kruisverband.
Verder staan er nog bekenden uit Vaassen op als Bertus van de Schepop, Henk
Jonker, Roebert Stegeman van de Wildweg, Hein Hagen van de Waterstraat en
Tienes Nijhof van de Vaassensebinnenweg.
Naast het bruidspaar zitten zoon Theo en dochter Toos Timmer en naast Toos
zit vader Jan Breden. Het aannemersbedrijf werd later voortgezet door zoon
Tienes Timmer en daarna door kleinzoon Maarten Timmer waar nu mijn zoon
Johnny werkt.
Herkent u de jongens die op onderstaande foto staan?
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Recept
Recept Mosterdsoep van Yvonne
Vorig jaar werd mij tijdens de kerstbrunch gevraagd het recept van de mosterdsoep voor ’t loarse boekje in te sturen.
Ik zal proberen te beschrijven hoe ik de soep heb gemaakt.
Voor het gemak maar even de bereiding voor 1 liter.
Ingrediënten:
• 1 liter water
• 2 groente bouillonblokjes
• 1 wortel
• 1 prei
• Bakje spekreepjes
• Bladerdeeg
• Geraspte kaas
• 80 gram boter
• 4 eetlepels bloem
• 1 flinke eetlepel mosterd
• Kookroom
Voorbereiding: 30 minuten
- Doe in een pan 1 liter water, 2 groente bouillonblokjes en voeg in grove stukken
de wortel en prei toe. (Laat voor de garnering een paar ringen prei achter)
- Kook dit voor 20 minuten.
- Bak de spekjes aan en laat ze uitlekken.
- Verwarm de oven voor op 200 graden (heteluchtoven).
- Snijd uit het bladerdeeg met steekvormpjes of met een mes een ster of
kerstboom.
- Strooi hier wat geraspte kaas over.
- Stop ze in de oven voor 20 minuten.
Je kan de bladerdeegvormpjes eventueel al ver van tevoren maken. Je kan ze
namelijk bewaren in de vriezer.
Lees verder op de volgende pagina
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Soep afmaken: 10 minuten
-

Verhit in een pan de boter samen met een flinke eetlepel mosterd.
Voeg 4 eetlepels bloem toe.
Roer het vervolgens tot een soort deegbal.
Voeg een flinke scheut bouillon toe, al roerend aan de kook brengen.
Voeg steeds in kleine beetjes de bouillon toe tot de bouillon op is.
Voeg daarna de spekjes toe.
Doe er vervolgens een flinke scheut kookroom in en serveer het met de
preiringentjes en de bladerdeegvormpjes.

Mocht je de soep te dik vinden kan je hem altijd verdunnen door er wat meer
bouillon aan toe te voegen.
Simpel en toch lekker!
Eetsmakelijk en een fijne kerst!
Yvonne Straatman

Busreis 2020
In 2020 willen wij weer een busreis organiseren.
We zouden het leuk vinden als men zich hiervoor spontaan zou opgeven vooral
diegene die nog niet mee zijn geweest.
Het wordt wel steeds moeilijker om de bus vol te krijgen omdat de meesten die
meegingen soms wegvallen of in de Speulbrink zitten.
Deze dag is geheel verzorgd en diegenen die meegingen waren altijd heel enthousiast.
Het is een hele gezellige dag met elkaar en om die reden mag je ook gewoon je
buurvrouw of vriendin meenemen.
De dag wanneer we gaan staat nog niet vast maar het is meestal in maand mei
of juni.
We gaan volgend jaar weer samen met de buurtvereniging Geerstraat.
Als je er iets meer over wilt weten over de busreis dan kun je contact opnemen
met Coby Boeve 06-50581009.
Dus overleg met elkaar die het leuk vinden om mee te gaan.
Het is voor jong en oud dus niet alleen voor bejaarden.
Begin volgend jaar komt in de nieuwsbrief te staan welke dag het wordt
en de mensen die het organiseren vinden het fijn als jullie komen!
C.B.
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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

In Memoriam: buurtleden 2019
Mans Wijnhoud
Geboren 15 september 1940
Overleden: 9 oktober 2019
Mans was getrouwd met Riet Wijnhoud Majoor en woonde
aan de Cannenburgherweg
en kregen twee kinderen Gerald en Madelon en vier kleinkindere: Max, Lucas, Roy en Erwin.
We kennen Mans het beste als marktkoopman dat was zijn lust en zijn leven,
hij handelde in allerlei waren maar vooral tapijten waren zijn specialiteit.
Mans woonde met zijn ouders aan de Eekterweg en daar vanuit is hij verhuisd
naar een noodwoning aan de Kluinweideweg bij Toon en Leentje. Deze woning
was niet geschikt voor gezinsuitbreiding daarom zijn ze verhuisd naar de Sperwerstraat in Vaassen maar ’t Loar bleef trekken aan Mans. Toen ze de mogelijkheid kregen om een ’t oude huis van Harm Wijnhoud een oom van Mans te kopen aan de Cannenburgherweg hebben ze die kans ook gelijk gegrepen. Deze
plek was speciaal voor Mans omdat hiervoor ook generaties Wijnhoud hadden
gewoond. Hier heeft Mans een woning gerealiseerd met aanleunwoning waarin hij samen met Riet tot aan zijn dood zou kunnen blijven wonen.
Ook bouwde Mans een schuur aan de Cannenburgerweg waarin hij al zijn handel kwijt kon en bovendien kon hij hier ook nog een paardje houden iets waarnaar hij altijd verlangd had.
In de laatste jaren van zijn leven ging zijn gezondheid hard achteruit en zo waren zijn laatste woorden bij het naderend einde “niet huulen, de koeke is op”.
Dit jaar 2019 heeft ’t Loar twee markante figuren verloren Mans en Rinie.
Rinie Wolf
Geboren 30 september 1947
Overleden: 15 november 2019
Rinie is geboren aan de hoek Kluinweideweg en Hertenkampsweg waar nu Huub Visser met zijn vrouw woont. Rinie kwam uit een gezin van 6 kinderen waar 4 jongens en 2
meisjes.
Vanaf zijn geboorte had Rinie veel last van astma.
Rinie was 46 jaar getrouwd met Rikje Teunissen en de eerste 18 jaar van hun
huwelijk hebben ze gewoond aan de Kluinweideweg in een noodwoning bij de
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ouders van Rinie genaamd Rens en Mies Wolf.
Na 18 jaar zijn ze verhuisd naar de Brinkerweg in Emst het ouderlijk huis van Rikje.
Rinie en Rikje hadden één zoon genaamd Rene. Rene trouwde met Mirjam en
kregen vier kinderen.
Rinie hield ook erg van handelen met name in dieren zoals geiten, kippen, duiven en zelfs een ezel en was vroeger veel gezien op de Vaassense jaarmarkt.
Toen zijn gezondheid het nog toe liet kwam Rinie regelmatig op de zondagavond met zijn zoon Rene om een potje te biljarten in de Loarkit.

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

Gedichie
Ouderdom
Er zijn zoveel zonsondergangen,
zoveel boeken en steden.
Er is zoveel verlangen,
zoveel verleden.
Er zijn zoveel plekken, panden,
polders, sloten en bomen.
Ze gingen in je landen
ze voeden nog je dromen.
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Er zijn zoveel mensen,
die je in de ogen zag
overal die grenzen
en steeds weer die warme lach.
De kleuren, de reuk, de smaken
de prikkels van de zinnen
die je altijd raken
Zij zitten nog van binnen.

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

Moppentrommel
Er kwam een boer bij de dokter.

AANBIEDING

De boer had tijdens zijn werk een flinke jaap opgelopen in zijn hand, die gehecht moest worden.
$1.050,De dokter ontsmette de wond, begon met hechten, en besloot tijdens de klus
een praatje met de boer te maken. Al vlug kwam het onderwerp op politici. Wat
vond de boer van deze beroepsgroep?
Type 224, 250 x 200 cm (B x D)
GRA
ATIS GEPLAA
G
ATST
TST
INCL. BETONBANDFUNDERING
VAN

$1.160,-

AANBIEDING
De
boer zei: ‘De meeste politici zijn paalschildpadden.’
De dokter fronste. ‘Paalschildpadden?’
$1.370,‘Jazeker.
Als je langs een weiland rijdt en je ziet een schildpad balanceren boDÉ
D
É TOTA
TO
T
OT
TAALLEVERAN
AALLEVERAN
AALLEVER
A
ALLEVER
RANCIER
RAN
R
ANCIER
CIER VOO
VOOR
V
OOR UW
UW TUIN
TUIN
venop een paaltje van een omheining,
eenÊ paalschildpad.’
Ê Ê
Ê Ê dan is Ê dat
Ê
Ê
Ê Ê
Type 217, 300 x 200 cm
c (B x D)
GRA
ATIS GEPLAA
ATST
A
TST
INCL. BETONBANDFUNDERING

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ê Ê

Ê Ê

Ê Ê

De boer ziet de uitdrukking van onbegrip in de ogen van de dokter, en legt uit:
SHO
WROOM
: Einsteinstraat
16 boven
Wijchen, Top
024 die
- 64 51
226ÊUen
ÊOPENINGSTI
JDENdat
ma - vrij: 09.00 - 17.00 uurr,, zater
dag: 09.00 - 16.00 uur
‘Je
ziet
die
schildpad
paal
je weet
hij daar nietzat uit
zichzelf is
Ê Ê
Ê Ê
ÊÊ Ê
Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê
Ê
gekomen. Hij hoort er niet thuis en hij heeft geen idee wat hij daar moet doen.
Ê
Ê Ê
Hij zit duidelijk op eenÊ Êhogere positie Êdan
hij aan kan en
je vraagt je oprecht af
22 50+ bijlage
welke idioot hem daar heeft neergezet.’
De dokter knikt bedachtzaam en denkt: dit moet de beste beschrijving van een
politicus zijn die ik ooit heb gehoord.
Ê

Ê

Ê Ê

ÊÊ

Ê

Ê

Ê Ê

Staken
De maat was vol voor de boeren, met tractoren van allerlei soort zoals John
Deere en New Holland gingen ze naar Den Haag. Geweldig John Deere die
Amerikaanse bouwer die als eerste maaimachines maakte die het blue Grass op
de prairies in the Mid West kon maaien. Groots op het Malieveld klonk de muziek van Normaal met de lofzang op de boer achter de schuur en ik hou van het
platteland, het ongecompliceerde en niet van de Haagse decadenten.
De ellende op de weg is groot en dramatisch. De kwetsbaarheid van ons land
in alle opzichten: eenderde van ons land is woningen en industrie, eenderde is
boerenland en eenderde is natuurgebied en nu er te veel stikstof is geven ze de
boer de schuld notabene die groep die ons eten produceert.
Op de Clara dag in Twello de parochie die dit jaar de Clara dag organiseerde
waarin Vaassen rijk vertegenwoordigd was met de bekende bruine broeders
met hun balkenbrij en worst maar ook met Rens en Loes Straatman die ons op
een waardige manier tekst en uitleg gaven aan welke voorwaarden en regels
de boeren gebonden zijn. Alle lof voor deze twee jonge boeren, ik heb met gepaste trots op deze twee mensen uit onze “mijn” buurt afkomstig geluisterd.
Zij gaven ons een duidelijke kijk op wat een boer tegenwoordig allemaal moet
doen om een fatsoenlijke boterham te verdienen voor mij is een boer tevens
natuurbeheerder en een goede rentmeester die meer respect verdient.

Gezegdes

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

Ie motten oe nooit kwoad maken over dingen die ewest bint.
’t Hatte zit scharper as ’t oge.
Elk kasteel was eerst ‘n luchtkasteel.
Geef ’t beste en ’t beste kump bie oe.
Ene bloeme zeg vake meer als een hele bos.
Ie mag van de boom in de bloei nog geen vruchten verwachten.
Ie bunt nooit te oud om nog wat te léren.
Onbelangrieke mensen bestoat niet.
Goeie wien is nog lange gien bier.
Noar de riepe kersen is ‘t hoog klimmen.
Veur vogels die niet hoge vliegen kunt hef onze lieve Heer lege takken an de
boom ‘emaak.
Ik wense ullie an ’t begin van ’t joar ’n bulte bliedschap met elkoar,
veel heil en zege veur iederene.
B.B.
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Het ontstaan van onze auto
Wat is een automobiel? In het Grieks betekent het woord auto zelf en het
woord mobilos betekent in het Latijn beweeglijk. Een automobiel is dus een
zelfbeweger, de eerste zelf bewegende wagen vinden we in ons land al in het
jaar 1599. Toen vertelde onze grote natuurkundige Simon Stevin zijn landgenoten dat hij met een zelf bewegende wagen over het Scheveningense strand zou
rijden tot aan Petten en inderdaad hij deed dat met een sierlijke houten wagen
hierop stonden twee masten met zeilen. Het gevalletje werd in de richting van
de wind gezet. Deze blies de zeilen bol en de eerste automobiel reed holder de
bolder over het Hollandse strand. Onze voorouders vonden het een leuk idee
en spoedig verschenen er meerdere zeilwagens ze hadden één gebrek om terug te komen moesten ze wachten tot de wind gedraaid was. Papin een Fransman maakte in 1680 een ijzeren pot waarin hij water kon verhitten tot boven
het kookpunt, hiermee deed hij allerlei proeven. Zo wist hij de stoom die er
ontstond te gebruiken om een soort automobiel voortbewegen die hele korte
afstanden kon afleggen. In 1769 wist een andere Fransman Cugnot een wagen
te construeren met een grote stoomketel, dit monster reed op ijzeren wielen
een kwartier lang op eigen kracht door de straten van Parijs met een snelheid
van vier kilometer per uur na dit kwartier was de ketel uitgeput en moest hij
opnieuw gevuld worden maar het begin was gemaakt. In Engeland hadden ze
natuurlijk James Watt de uitvinder van de stoommachine, Deze man probeerde
ook met een stoommachine een wagen te laten lopen maar Engeland is een
land dat niet snel overgaat tot iets nieuws. Zij houden lang vast aan oude gebruiken. Zo kwam het dan ook dat het parlement een zogenaamde rode vlaggen wet aannam. Hierin werd bepaald dat een stoomwagen niet mocht rijden
in de bebouwde kom of er moest een man met een rode vlag vooroplopen. Op
de landwegen mocht gereden worden met een snelheid van drie kilometers
per uur en door die ijzeren wielen waren het ook echte rammelkasten zodat
die spoedig werden vervangen door luchtbanden. Maar Engeland bleef toch
door die onzinnige wet een eind achter bij de overige landen. In Frankrijk en
Duitsland ging de auto-industrie met reuzensprongen vooruit. Wij kennen uit
het jaar 1865 een monsieur Lots uit Nantes die een autobus fabriceerde die al
vierentwintig kilometer per uur haalde, alle andere voertuigen werden voortgedreven met stoom. In het jaar 1880 bouwde een Duitse ingenieur Otto een
motor die niet met stoom maar op benzine kon draaien en toen in 1881 in Parijs een grote wereldtentoonstelling werd gehouden deed de Duitse Daimler
de hele wereld versteld staan met zijn eerste benzinewagens. Natuurlijk hingen
daar dure prijskaartjes aan maar er waren mensen genoeg die zich zo’n auto
aanschaften. Het bezit van zo’n eerste auto was niet altijd een ongestoord ge15

• 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

not als men er een tocht mee ging maken deed men er verstandig aan een kist
gereedschap mee te nemen. De automobilist uit die tijd was vaak naast of onder de wagen te vinden in plaats van dat hij ermee reed maar dat nam men op
de koop toe. In Frankrijk deden de couranten hun best om automobilisme te
bevorderen ze schreven dikwijls wedstrijden uit met grote geldprijzen. In 1894
werd zo’n race uitgeschreven tussen Parijs en Rouen een afstand van honderdzesentwintig kilometer. Er verschenen honderd auto’s aan de start en vijftien
haalden de eindstreep de rest bleef onderweg steken. Langzamerhand echter
kwam de auto de kinderziektes te boven om maar een enkel voorbeeld te noemen in 1907 werd een monsterrit uitgeschreven vanuit Peking in China naar
Parijs deze P.P. race liep over bijna onbegaanbare wegen van 13000 kilometer. Vijf wagens waagden die avontuurlijke tocht en op 10 juni vertrokken zij
uit China en op 10 augustus rolde Prins Borghese met een wagentje van 50pk
de lichtstad Parijs binnen voor die tijd een geweldige prestatie. Tien dagen later kwamen nog drie wagens veilig en wel over de eindstreep. Er was dus maar
één deelnemer uitgevallen maar die zal ook inmiddels aangekomen zijn! In
Duitsland zaten de constructeurs ook niet stil daar werkte Carl Benz hard aan
de verbetering van hun auto’s. Hij werd de stichter van wat nu Mercedes Benz
fabrieken zijn. Intussen zag Engeland met jaloerse ogen de bloei van de Franse
en Duitse autofabrikanten en toen in 1896 de beruchte rode vlaggenwet werd
afgeschaft ging het ook daar crescendo omhoog. Op de internationale automarkt ontstond nu een felle concurrentiestrijd tussen Duitse, Franse en Engelse wagens en spoedig zou daar een geweldige mededinger bijkomen namelijk
Uncle Sam Amerika. Omstreeks 1850 woonde in Ierland een arme landbouwer
hij zag geen kans om daar zijn kost te verdienen en ging als landverhuizer naar
Amerika. Daar pachtte hij een boerderijtje in de staat Michigan en trouwde
na enige tijd met een dochter van een Nederlandse landverhuizers familie. In
1863 werd een zoon geboren wiens naam later op miljoenen auto’s zou prijken Henry Ford! Toen Henry Ford op dertienjarige leeftijd de lagere school verliet kwam hij bij zijn vader op de boerderij en in zijn vrije tijd had hij slechts
één liefhebberij horloges uit elkaar halen iets wat zoveel jongens van die leeftijd uit nieuwsgierigheid deden maar Henry Ford zette ze ook weer in elkaar.
Spoedig repareerde hij alle horloges en klokken van de hele buurt. Machines
trokken hem onweerstaanbaar aan. Toen hij drie jaar op de boerderij had uitgehouden trok hij naar de stad Detroit waar hij een baan kreeg als leerjongen in
een machinewerkplaats. Hij verdiende twee en halve dollar per week maar hij
moest drieënhalve dollar kostgeld betalen dat was voor hem geen nood overdag werkte hij 10 uur in de werkplaats en ’s avonds repareerde hij horlogers
waarmee hij twee dollar per week verdiende. Na jaren van tobben, proberen
en opnieuw beginnen fabriceerde hij eindelijk in 1892 zelf een benzinemotor
en een jaar later reed het eerste Fordje door Detroit. Het ging hortend, puffend
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en stotend maar het ding reed. Henry verkocht het voor tweehonderd dollar en
met dat geld begon hij zijn Ford Motor Company, nu nog steeds is Ford familiebedrijf de grootste automobielfabrikant ter wereld. De auto heeft snelle ontwikkelingen doorgemaakt zowel op elektronica en nu met waterstof bijna niet
bij te benen.
B.B.

Gedichie
Ouderdom
Er zijn zoveel zonsondergangen,
zoveel boeken en steden.
Er is zoveel verlangen,
zoveel verleden.
Er zijn zoveel plekken, panden,
polders, sloten en bomen.
Ze gingen in je landen
ze voeden nog je dromen.
Er zijn zoveel mensen,
die je in de ogen zag
overal die grenzen
en steeds weer die warme lach.
De kleuren, de reuk, de smaken
de prikkels van de zinnen
die je altijd raken
Zij zitten nog van binnen.
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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

Herinneringen
Ik denk nog zo vake terugge an die mooie tied
Dak ’t allemoale graag is wulle beschrieven
doarumme noe dit lied.
Dat mien olders nog deur ’t huus heen liepen
O wat was dat toch fijn
Wie hadden ok een ome ….
He heten ome Cein.
Mien va kwam dan in ’t hofpad in
wark zat der weer op.
Mar ok bie huus had ’t keerltien nog
heel veule an de kop.
’t Boerderietje was te klein
doarin hai gien bestoan.
Da vuulen … wel verplicht
um der daags uut te goan.
Moe pezen ok mar geregeld deur
’t waark .. nooit af.
De kinders klein, ie weet dat wel
’t ging in gang en draf.
’t Was bussen wassen, varkens voeren
ja hele dagen weer.
Mien ome veggen met de bessum
veur de koene heer.
De oorlogstied ik weet ut nog best
het blif mien lange heugen.
Mien olders waken over ons
wie zaten op ’t dreugen.
De bommen vielen uut de lucht
En mien moe die hield ons as een kloeke
diepe onder de vleugels.
Dat alles giet in sneltreinvaart,
heel vluchtig deur mien brein.
Herinneringen blief bestoan
en dat is alleen mar fijn.
Van dingen die je beléf heb
blief op oe netvlies stoan.
Die zult der nooit meer afgoan
wat in ’t leven heb edoan.

Frans Nieuwenhuis
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Herinneringen
Je bent oud als….
De bakker nog aan de deur kwam.
Je een liter melk los kon kopen.
Je bij Jamin een dubbeldik ijsje kocht voor een duppie.
Je opbleef voor Cassius Clay.
Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald.
Je Ard en Keessie hebt zien schaatsen.
Je het Vrije Volk, de Waarheid, de Eva, de Spiegel of de Katholieke Illustratie
hebt gelezen.
Je op vrijdag in de teil gewassen werd.
Je Ko van Dijk nog hebt zien spelen.
Je platen van de Beatles hebt gekocht.
Je nog een platenspeler had.
Je twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette.
Je nog zondagse kleren hebt gedragen.
Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen.
Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote Schoonmaak.
Je nog op de huishoudschool, mulo of de hbs hebt gezeten.
Je oude kleren meegaf aan de voddenman, die langs kwam.
Je nog op de pof mocht winkelen.
Je licht op je fiets had.
Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat.
Jouw kinderen nog katoenen luiers droegen.
Je nog op een Kreidler, Zundapp of Puch hebt gereden.
Je nog op rolschaatsen met vier wielen hebt gereden.
Bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briketten
kwam brengen.
Je de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt.
Je nog een bruine postzegel van 10 cent op je brieven plakte.
Je geld nog bij de Post, Cheque en Girodienst stond.
Je nog zakjes chips at waar een blauw zakje met zout was bijgesloten.
Je de laatste 30 cm van je achterspatbord wit verfde.
Je ophield met voetballen als een politieagent de straat in kwam fietsen.
Je zilverpapier spaarde voor de missie/zending.
Je melk in flessen met zilveren doppen kocht.
Bij jou thuis een boodschappenboekje werd ingevuld en de kruidenier dat
kwam ophalen.
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Je naar schaatsen in het Bisletstadion keek.
Je ‘s avonds bij een glaasje ranja of prik pinda’s mocht doppen boven een
krant.
Je Joop Den Uyl nog hebt gekend.
Je moeder oranje kassabonnen van De Gruyter of Zijlstra spaarde.
Je nog zonder gsm de deur uit ging.
Je een zak patat voor een kwartje hebt gekocht.
Je op Bazooka kauwgom hebt gekauwd.
Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola.
Je gele puzzelstukjes voor een marineschip uit de fles Lodaline haalde.
Je mens-erger-je-niet of halma aan de huiskamertafel speelde.
Je Nederland het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen.
Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken.
Er in jouw jeugd nog geen disco’s waren.
Je moeder elke vrijdag de stoep schrobde.
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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’
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