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Van de bestuurstafel
Hallo allemaal,
Ik zit hier achter mijn laptop en denk waar zal ik eens mee beginnen.
De hele wereld draait rondom Corona. Je denkt alleen maar na over Corona,
je hebt angsten voor Corona, je probeert zo goed mogelijk voor jezelf en anderen te zorgen tegen Corona, het nieuws gaat alsmaar over Corona, het houdt
iedereen bezig. En het kan ook niet anders. We bevinden ons met z’n allen in
een vreselijke situatie. Ook zijn er buurtgenoten die van dichtbij ermee te
maken hebben. We leven met iedereen mee vanaf een afstandje. En toch is het
zo belangrijk om er voor elkaar te zijn in deze moeilijke en onzekere tijd.
En dan moet je ook nog gaan nadenken over veel minder belangrijke zaken die
met deze situatie te maken hebben zoals het 40-jarig bestaan van de
vereniging, de extra activiteiten, het open of sluiten van het buurthuis. De
mensen hebben elkaar nodig maar we willen ook geen onnodig risico lopen.
Dit alles heeft het bestuur doen besluiten dat het buurthuis tot 1 juni, totdat er
nieuwe ontwikkelingen en afspraken zijn vanuit de regering, gesloten zal zijn.
Ook daarna zullen er nog veel onzekerheden zijn en dat maakt dat wij ook hebben besloten om ons jubileumjaar een jaar uit te stellen. We vieren ons 41-jarig
bestaan met alle extra activiteiten zoals die eigenlijk voor dit jaar waren gepland. Het begint dan met ons openingsfeest op 24 april 2021!
We kunnen er dan samen iets moois van maken.
Voor 24 april 2020 krijgen jullie allemaal een cadeautje van het bestuur in de
brievenbus voor ons 40-jarig bestaan: een eigen vlag van ’t Loar. We willen
jullie dan ook vragen om deze allemaal op 24 april 2020 in top te hangen zodat
we op deze manier met z’n allen toch nog even stil staan bij ons 40-jarig
bestaan.
Dan wil ik iedereen nog heel veel sterkte wensen in deze verwarrende en
verdrietige tijd. Kijk op een veilige manier een beetje naar elkaar om!
Groeten van Mieke Jansen van de Sligte
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Weet wat u eet!

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

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

SCHARRELSLAGER-POELIER

FRED KAMPHUIS

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

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

Wat hebben we gedaan en wat
gaan we nog doen?
Maandag 23 maart. Het zonnetje schijnt heerlijk in de typekamer al waait er
buiten een frisse oostelijke wind. Maar het is niet zo koud als de vorige dagen
en dat is een verbetering. Lieve mensen wat zitten we toch in een rare tijd met
omstandigheden waar we niet goed weten hoe er mee om te gaan.
Het coronavirus. Iedereen kent nu het woord waar we enkele weken geleden
nog nooit van gehoord hadden. Oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en
waar we maar moeilijk gehoor aan kunnen geven. Mede vanwege het zonnige
weer wil je naar buiten en met u heel veel medemensen en dat juist baart zorgen.
Veel mensen werken met of zonder tegenzin nu thuis en dat is ook lastig.
Vooral omdat ook de schoolkinderen thuis zijn. We moeten dit maar aanvaarden en hopen dat het spoedig verbeterd zodat er niet nog meer doden bij zullen komen. Alle activiteiten zijn stil gelegd. Bij alle verenigingen, restaurants,
cafés dus ook de Loarkit zit op slot.
Geen enkele activiteit gaat momenteel door.
Toch wil ik u een overzicht geven van wat de plannen zijn. Ook vanwege ons
40-jarig jubileum wat gepaard gaat met extra activiteiten maar deze worden
doorgeschoven naar volgend jaar.
Op woensdag 18 december 2019 was
er een gezellige kerstbrunch voor
60-plussers
in de loarkit en gelukkig was er toen
nog geen sprake van het coronavirus. Alles wat weer goed verzorgd en
iedereen genoot van al het lekkere
eten.
17 maart jaarvergadering uitgesteld
31 maart voorjaarsstuk maken - is niet doorgegaan
27 maart kaarten - is niet door gegaan
10 april kinderpaasmiddag - is niet door gegaan
12 april paasvuur - is niet door gegaan
13 april paasrit met auto met daarna eiergooien - is niet door gegaan
24 april kaarten - is niet door gegaan
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17 april grote feestavond in de Vossenberg - is niet door gegaan
15 mrt t/m 7 juni formule 1 races op groot scherm gaat niet door
8 mei bloemenbingo gaat niet door
13 mei busreisje samen met buurtraad Geerstraat – gaat niet door
1 juni gezamenlijk ontbijt met daarna fietsrit – gaat niet door
17 juni voorstelling cabaretgroep “boerenblond” in Zuuk gaat niet door
18 juli Outdoorcooking & carving gaat niet door
22 augustus zomeravond met sport en spel gaat niet door
5 september jeugdmiddag met theater en BBQ gaat niet door
25 september lady’s night gaat niet door
Onder voorbehoud van de komende nieuwe regels is het niet zeker of
onderstaande activiteiten door gaan.
16 en 17 oktober toneelvoorstelling van onze eigen Helias
13 november spooktocht
18 december superbingo
28 december bestelde oliebollen e.d. afhalen met aansluitend een jubileum quiz
Het bestuur heeft besloten n.a.v. het coronavrirus dat alle jubileumactiviteiten
een jaar opschuiven hopelijk kunnen deze in 2021 plaatsvinden als alles wat
meer onder controle is.
Ik hoop met u dat we deze tijd goed met elkaar door komen en dat we de rest
van het jaar er toch nog wat feestelijks van kunnen maken.
Houdt de nieuwsbrief en mail goed in de gaten zodat eventuele wijzigingen
niet aan u voorbijgaan.
Ik wens u allemaal mooie paasdagen en blijf gezond en dan zien we elkaar
hopelijk binnenkort wel een keer in of om de Loarkit.
Groetjes Rikie Gorkink
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Wilt u ook wel eens wat anders
met uw haar?

Mireille Boveree
Kom gerust in de kapsalon voor advies.
Laarseweg 37, 8171 PP Vaassen.
Op zoek
een kapster bij u aan
huis?
Voor
meer naar
info: www.morethanhair.nu
of bel
naar 06-22285590.

Een leuke coupe voor dames, heren en kinderen.
Neem een kijkje op www.morethanhair.nu
Of bel naar 06-22285590.
Mireille Boveree

Aanbevolen door de meeste verzekeraars!

Riezebosweg 6, Ind.terrein Eekterveld, 8171 NT Vaassen, Tel. 0578 571227

isolatiewerken

GISOLA b.v.
voor warmte,
koude en geluid

Uitvoering van alle isolatiewerken
Voor warm en koud water
*
Lage- en hogedrukstoomleidingen
*
Koelinstallaties
*
Plaatwerk op elk gebied
*
Levering van alle soorten
isolatiemateriaal

Hanendorperweg 81, 8166 JW Emst, Telefoon 0578-661535/573999

Bedankjes
Bij deze wil ik de buurtverenging hartelijk bedanken voor de kadobon voor
mijn 75ste verjaardag.
Stien Koning
Graag wil ik de buurtvereniging bedanken voor de cadeaubon die ik mocht
ontvangen bij terugkomst uit het ziekenhuis. Jaap, Gerrie en Dikkie bedankt
voor de gezellige middag.
Met vriendelijke groet, Dik Bekamp

Wij feliciteren
Jannie Huisman is 70 jaar geworden.
Marie Kremer en Riet van Amersfoort met hun 75ste verjaardag.
Grad Bourgonje werd 86 jaar.
Namens de buurtvereniging hebben zij een felicitatiebezoek gehad.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Sientje van Bussel en Jaap Spijker.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van harte
spoedig herstel toe.

Een kraambezoek is gebracht aan
Marjan de Jong en Freddie Pothof met de geboorte van hun zoon Lars
Lambertus. Veel geluk samen en harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie
zoon namens 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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Leden die ons ontvallen zijn
Annie Blokvoort-Strunk weduwe van Henk Blokvoort.
Annie overleed op 16 december 2019 op 77 jarige leefdtijd.
Frits Dirksen, de echtgenoot van To Dirksen-Esman
Frits overleed op 27 december 2019 op 82 jarige leefdtijd.
Gerrit Willem de Weerd.
Gerrit oftwel Gait overleed op 29 januari 2020 na een lang ziekbed en is 69 jaar
geworden.
Wilhelmina Anna Maria oftewel Mientje Breden-Wittenberg.
Mientje is op 9 april 2020 overleden en is 87 jaar geworden.
Joop Breden, de echtgenoot van Jennie Breden-Schoenmaker
Joop overleed op 27 april 2020 op 84 jarige leeftijd
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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

Gedichie
De olde kastanjeboom
Een kastanjeboom stiet op ’t Loar
met un umvang, weet hoe groot
hoe old zôl toch die boom wel wéén
die ut können zeggen, bint al lange dood.
Hie stiet woar vrôgger de hutte stôn
van Ka, die is er niet meer.
Mâr die boom die stiet d’t altied nog
Ik goa d’r vake héér.
‘k Stoa met mien zwoager bie de boom
want hie stiet noe op zien grond
veural in ‘t veurjoar is ’t doar druk
dan vlieg doar vogels in ’t rond.
Dat giet mar in en uut de boom
ieder pleksien wodt benut
de nessies wodt doar goed verstop
zodat ut gien mens zut.
‘k Bin bliej dat ‘e bie mien zwoager stiet
want natuur is ok zien zwak
zo da’w niet bange hoef te wéén
dat ‘e wodt umme hak.
Want doar wodt zo veule plat ‘e leg
tut grote ergenis
en a’w ons doar steeds an begêêf
dan is ’t wel goed mis.
Die boom die blif doar veilig stoan
bie Henne op ’t Loar
zo da’e nog lange kunt geniet’n
van de kastanje joar op joar.
Frans Nieuwenhuis - geschreven op 2-10-1997
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Hallo allemaal.
Mijn naam is Marjan de Jong en deze keer schrijf ik een stukje voor ‘de pen’.
Ik woon aan de Laarseweg op nummer 29, samen met Freddie, ons zoontje
Jim (4 jaar) en onze hond Max. Op het moment van schrijven ben ik 39 weken
zwanger, dus tegen de tijd dat u dit leest zal ons gezin waarschijnlijk uitgebreid
zijn met een broertje voor Jim.
Sinds 2005 woon ik op ‘t Loar en ik geniet erg van de rust, ruimte en natuur die
we hier hebben. Vooral nu we door het Coronavirus aan huis gebonden zijn besef ik me maar weer eens te meer op wat een fijne plek we wonen.
Ik kom graag bij de Loarkit voor de gezelligheid, saamhorigheid en de leuke
activiteiten.
Ook ben ik daar regelmatig samen met Freddie te vinden voor de kinderactiviteiten die we organiseren, zoals het Sinterklaasfeest, de Paasmiddag, knutselen,
sport en spel of een gezellige kookmiddag. We hebben elke keer een gezellig
groepje kinderen bij elkaar, maar we zouden het leuk vinden als deze groep
wat groter zou worden. Dus kinderen van ‘t Loar: “Voel je welkom, we hopen
dat jij er een volgende keer ook bij bent!”
Ruim 12,5 jaar heb ik gewerkt in het basisonderwijs.
De afgelopen jaren heb ik het studeren weer opgepakt en heb ik mijn Master of
Education op het gebied van onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling behaald
en heb ik de opleiding tot Kindercoach afgerond.
Mijn kennis en vaardigheden wil ik graag inzetten bij de begeleiding van individuele leerlingen op scholen, maar ook in mijn eigen praktijk voor Kindercoaching en Onderwijsbegeleiding.
Na mijn zwangerschapsverlof, zo halverwege de zomer, hoop ik de deuren van
mijn praktijk te kunnen openen en kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, op leergebied of bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling, verder te kunnen helpen.
Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn familie en gezin. Verder houd ik van
lezen, creatief bezig zijn, sporten en in de tuin rommelen. Daarnaast vind ik het
leuk om er op uit te gaan, bijvoorbeeld naar het theater of gezellig uit eten.
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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

Ik hoop nog lang op ‘t Loar te kunnen wonen en deel uit te mogen maken van
dit fijne buurtschap.
Hopelijk hebben jullie mij door dit stukje een beetje beter leren kennen.
Sinds een klein jaar woont er een nieuwe familie op ‘t Loar. Jullie willen hen
vast ook beter leren kennen. Daarom geef ik de pen door aan onze buurvrouw
Mireille Poppe.
Tot ziens allemaal
Hartelijke groeten van Marjan

Busreis 2020
Vanwege het coronavirus gaat dit jaar de busreis niet door.
Wij vinden dit heel jammer want we zijn al druk geweest met de voorbereidingen maar helaas volgend jaar beter.
We hopen volgend jaar weer samen een reis te kunnen maken.
Coby Boeve namens de activiteiten commissie ’t Loar.
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Recept
Knoflookkip voor 4 personen
Van knoflook zegt men dat het medicinale eigenschappen heeft en goed tegen
virussen is dus baat het niet dan schaadt het niet zullen we maar zeggen in
deze Coronatijd.
Ingrediënten:
- 1 hele kip van ongeveer 1,5 kilo
- 2 stengels bleekselderij gesneden
- 1 takje verse rozemarijn fijngesneden
- 2 takjes tijm, gesneden
- 2 el verse dille, gesneden
- Ongeveer 40 tenen knoflook, ongepeld
- 1 wortel, in blokjes
- 1 ui, in stukjes
- 300 ml witte wijn (mag zoet zijn, hoeft niet)
- 25 gram boter, in blokjes
- 3 el verse peterselie, zeer fijngesneden
- 2 stokbroden of 8 sneetjes geroosterd brood
- Olijfolie
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Vul de kip met rozemarijn, tijm, dille de helft van de bleekselderij en acht tenen
knoflook.
Bind de poten samen met een touwtje.
Leg op de bodem van een ovenschaal tien tenen knoflook,
de resterende bleekselderij en wortel.
Bestrooi de kip met zout en peper.
Giet olie over de kip en leg hem in de schaal.
Leg de overige knoflooktenen eromheen.
Giet er witte wijn bij en dek af met aluminiumfolie.
Na anderhalf uur in de oven is de kip gaar.
Haal de kip uit de schaal, zeef het vocht boven een pan en bewaar alleen de
tenen knoflook.
Kook het vocht goed in.
Roer wat blokjes boter door de saus.
Leg de kip op een schaal met saus., knoflooktenen en peterselie.
Serveren met geroosterd brood of stokbrood.
Druk de zachte knoflookmassa uit de schillen smeer deze over de kip of het brood.
Een gezonde en smakelijk maaltijd, geniet ervan!
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In het vorige boekje stond een foto uit 1940 gemaakt op de Kiefkamp
van links naar rechts Antoon Diks, Gradus Diks, Wim Diks, Jo Blokvoort en
Jan Diks.
De echte ‘oudjes’ onder ons zullen dit echtpaar nog wel kennen (al zijn ze al
heel lang niet meer onder ons).
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Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Koppelstraat 49, 7391 AK Twello, Tel. 0571-274804
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578-576777

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade.

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

Kinder knutselmiddag
Op dinsdag 25 februari in de voorjaarsvakantie was er van 14:00 uur tot 15:30
een knutselmiddag voor de kinderen in de Loarkit o.l.v. Marjan de Jong.
Kinderen die zich hadden aangemeld, de jongste 2 en de oudste 11 jaar oud,
gingen aan de slag met hout, verf en ander knutselmateriaal.
Ze mochten komen in hum oude kleren of met een kliederschort.
Er werd met veel plezier geknutseld en de resultaten waren erg leuk.
Voor sommige kinderen was de middag eigenlijk te kort, die hadden nog wel
langer door willen gaan!
Uiteindelijk ging om 16:00 uur ieder kind met een eigen werkje, zoals een
vogelhuisje, dinosaurus, paard of hanger, weer naar huis toe.
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Pop-up restaurant Schnitzelparadijs
Op zondag 16 februari was het weer zover namelijk na het succes van vorig jaar
keerde het POP-UP restaurant in 2020 weer terug met dit jaar als thema Tirol.
50 eters konden zich opgeven bij Nienke Bijsterveld voor het pop-up restaurant
en binnen ‘no time’ tijd was de loarse après skihut oftewel Loarkit volgeboekt.
Je waande je zondagmiddag 16 februari heel even in Tirol want de Loarkit was
helemaal in dit thema aangekleed met allerlei Tiroler wintersport attributen. De
helpers die iedereen van een hapje en drankje voorzagen liepen in een lederhose of een dirndl zo kwam de stemming er gelijk in. Het ontvangst was tussen
15:30 tot 16:00 uur met een welkomstdrankje en nadat iedereen een plekje had
gevonden werd het voorgerecht opgediend. Voordat we door gingen naar het
hoofdgerecht werd een quiz gedaan waarin allerlei vragen werden gesteld die
betrekking hadden op o.a. Tirol zoals hoe ziet de Oostenrijkse vlag eruit? Weet
u het? Niet alleen onze maag werd aan het werk gezet maar ook onze hersenen
moesten aan de bak want naast de feitenvragen zaten er natuurlijk ook een
paar ‘instinkvragen’ bij.
Na het beantwoorden van deze vragen werd het hoofdgerecht ‘de Schnitzel’
opgediend met salade en gebakken aardappelen en dat liet zich goed smaken.
Na het hoofdgerecht gingen we niet gelijk door naar het nagerecht want er
stond ons nog een verrassing te wachten.
Marjan vertelde dat ons een verrassingsoptreden te wachten stond namelijk
een speciaal optreden van onze eigen loarse “Alpenzusjes Kim, Heidi en Dia”.
Een vrolijke medley van Tiroler nummers met daarna aansluitend een polonaise
om iedereen weer even in de benen te
krijgen om al het eten te laten zakken
was leuke onderbreking.
Hierna volgde de uitslag van de quiz en
die leverde een gedeelde eerste plaats
op voor de familie De Ruiter en de familie Pothof.
Vervolgens kregen we een heerlijk nagerecht bestaande uit apfelstrudel met
roomijs, slagroom met kaneel. Zo kwam
er een einde aan een geslaagde middag
vol gezelligheid.
Iedereen hartelijk bedankt die deze
middag tot stand hebben gebracht!
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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.

Zelfslachtende Slager

Houtweg 8 - Oene
Tel. 0578-641205
Hoofdweg 55 - Emst
Tel. 0578-662000

UW SLAGER UW VAKMAN

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

Biljartseizoen 2018-2019
De uitreiking van de kampioenbekers van het biljart seizoen 2018/2019
Op maandagavond 27 januari vond op de uitreiking van de biljartAANBIEDING
bekers plaats
in de loarkit want de winnaars van de biljartcompetitie 2018/2019 waren bekend.
1.050,Iedere maandagavond met uitzondering van de zomerstop wordt er in$de
Loarkit gebiljart door een grote groep enthousiaste biljarters. Naast het biljarten
wordt er ook flink gekaart voornamelijk het spelsoort tachtigen. Ook iedere
laatste vrijdag van de maand is een kaartavond in de Loarkit waar men zowel
AANBIEDING
kan
tachtigen als jokeren.
Helaas is op dit moment de loarkit gesloten vanwege het Coronavirus en wordt
$1.370,er ook niet gebiljart en gekaart maar wanDÉ
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1ste prijs Bas Dijkgraaf
2de prijs Dick Bekamp
3de prijs Freddie Pothof
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Gedichie
Veurjoar
Ieder veurjoar kuj opniej weer genieten
wat der kommen gét.
Actieve vogels die hun nest bouwt
en de meidoorne die in bluuj weer steet.
Lammegies dartelt in de weije.
Alles dut zo vriendelijk an.
Wat fijn toch um dat te beléven.
Van al dat moois door smul ie van.
Frans Nieuwenhuis

Het is aan U
Een lied kan zorgen voor een onvergetelijk moment.
Een bloem kan een droom waarmaken.
Een boom kan een begin zijn van een bos.
Een vogel kan de lente aankondigen.
Een glimlach is een begin van een vriendschap.
Een handdruk kan zoveel betekenen.
Een ster kan een schip op zee leiden.
Eén woord kan genoeg zijn.
Een stem kan een land veranderen.
Een zonnestraal kan een kamer verlichten.
Een kaars verdrijft de duisternis.
Een glimlach overwint een somber gevoel.
Een stap is een begin van een reis.
Een woord kan voldoende zijn om een gebed te beginnen.
En hoop geeft ons nieuwe levenskracht.
Een hand op je schouder neemt de zorg weg.
Een stem kan lieve en wijze woorden zeggen.
Een hart kan de waarheid spreken.
Een leven kan verschil maken,
U ziet, het is aan U.
B.B.
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De tweede wereldoorlog
Nu wij dit jaar 75 jaar bevrijding vieren wordt mij wel eens gevraagd kun jij je
nog wat van de oorlog herinneren, als je in 1941 geboren bent is dat niet zo
veel. Wat ik mij er wel nog van kan herinneren is niet veel en wat ik mij ervan
kan herinneren zal ik op papier zetten en hoop zo dat nog meer ouderen van
’t Loar hun herinneringen opschrijven voor ons loarse boekje. Wat mij is bijgebleven is wat mijn ouders en oudere broers en zussen vertelden aan de keukentafel vooral ’s avonds als het donker was en de keukenkachel brandde en het
deurtje werd opengezet zodat de keuken iets verlicht werd kwamen de voor
mij spannende verhalen. Zo vertelden mijn broers en buurjongens dat er een
vliegtuig was gevallen in het bos ergens achter het Hertenheuveltje. Berend ter
Haar en broer Jans en Willem gingen er heen om de ravage te bekijken. Berend
vond op de plek des onheils ’n mooie laars, groot was de schrik toen daar nog
een stuk been in zat. De jongen was er nog dagen onderste boven van. Jaren
na de oorlog kon je op die plek nog stukjes aluminium en schroefjes en glas in
de bodem vinden. Ook herinner ik mij dat als wij naar school liepen er bij Jan
Weultjes een man in een diep gat zat waar hij een Duitse jager aan het demonteren was die daar was neergestort. Het wrak zal onder het welwater. Ook herinner ik mij, ik denk dat het veel indruk op mij heeft gemaakt dat neergestorte
Engelse vliegtuig achter het Veen daar ben ik mee naar toe genomen door mijn
broers, daar lag een dode vlieger met zijn makkers en dat er Duitse soldaten bij
liepen. Een vriend van mij die iets ouder was dan ik vertelde mij dat er Nederlandse meisjes bij die Duitsers waren ook vertelde hij dat ze op dat moment bij
Bertus Harleman aan het zaad dorsen waren. De Duitsers hielden een razzia om
Nederlanders op te pakken om te werken in Duitsland. Mijn broer Willem met
Ome Jan Klomp zijn de Kluinweidens ingevlucht om zich daar te verstoppen
in de wildsingels maar de Duitsers stonden in de Molenstraat wat nu Prins Bernardlaan is met een verrekijker en pikten ze zo op. Willem was gelukkig te jong
en Ome Jan kon als vader van een groot gezin onmogelijk gemist worden, kennelijk waren er ook nog goede Duitsers. Dit was ook het geval bij Toon Timmer
onze buurman die zijn paard bij mijn vader in de stal had en bij het paard van
Oom Jos die bij ons in de schuur stond, de Duitsers kwamen om deze paarden
te vorderen maar deden het toch niet want ze meenden dat erbij zo’n klein
huisje geen paarden konden zijn of het kan zijn dat de paarden niet goed genoeg waren of ze hadden medelijden met onze oude buurman die bij zijn oude
diertje stond te huilen. Ik weet niet waarom maar ze namen de paarden niet
mee. Eén van die Duitsers had zijn geweer tegen de muur van het kookhuis laten staan en als jonge vente hadden wij veel belangstelling voor zo’n plofding.
Mijn vader was als de dood dat wij eraan kwamen en was blij dat de Duitsers
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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

het geweer weer mee namen. Hout voor de kachel was schaars, op het eind van
de oorlog was alles wat enigszins brandbaar in rook opgegaan dus ging mijn
vader naar het bos om hout te sprokkelen wat verboden was maar nood breekt
wet dacht Pa. Net toen hij de kruiwagen vol had en het touw erover heen getrokken had kwam de boswachter en hij kon zijn vrachtje eraf laden en kwam
hij er verder met een reprimande van af. Intussen was mijn moeder er met de
kruiwagen van de buren erop uit getrokken om ook een vrachtje te gaan halen,
ook zij kwam in de bos aan en zag daar een mooi hoopje sprokkelhout liggen
en dat werd opgeladen en net als bij mijn vader toen zij met het vrachtje huiswaarts wilde keren kwam de boswachter tevoorschijn, hij zei vrouw dit vrachtje
heb ik jouw man laten afladen nu kan ik niet meer over mijn hart verkrijgen om
bij jou hetzelfde te doen. Ook een goede man was later het oordeel van mijn
ouders en wij hadden weer warmte en licht in huis.
B.B.

Gezegdes
(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)
He hank an zien geld as ’n varken an’t léven.
Goed overleg is ’t halve wark.
Ie zitten ok altied met de lippe veuran.
Hee hef de oren kort an de kop stoan.
He is lieke en recht van leden.
Veur niks krieg ie lank hoar en dikke luuze.
Ik hebbe graag un goed stuksien in de linkerhand.
Dat jonk lut gauw de lippe hangen, tis ’n proellippe.
Oe deerntie is al twaalf joar het is al ’n grote lokke.
He is zo mager dat te wel ’n bok tussen de horens kan kussen.
’n Gortelse komme vol koffie.
As de motte de romp umme smiet mot de keune ’t eerste lieën.
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De bevrijding
Als je voor de bevrijding hier op ’t Loar soldaten zag dan waren het Duitsers
en daar ging dan bij onze ouders en buren een soort van spanning uit want de
Duitsers die ik toentertijd heb gezien kwamen hier voor een razzia of ze kwamen om de paarden te vorderen. Je voelde de spanning van onze ouders en
van de buren, het waren allemaal eenvoudige en hardwerkende mensen en als
de Duitsers hier kwamen waren er ook Nederlanders bij die zich in dienst van
de bezetter gesteld hadden, mijn vader had een hekel aan de NSB’ers zoals hij
ze noemde. De bevrijders die hier kwamen waren de Canadezen met jeeps en
motoren en van deze soldaten straalden vrolijkheid af. Als ze kwamen dan was
er wat te beleven, ik weet nog dat ik voor het eerst kennis maakte met chocolade en je zag de volwassenen een sigaret roken want de meeste buren en
familie die rookten ’n pijp of gebruikten pruimtabak. Vlaggen zag je hier niet,
ik denk dat die hier op het Loar niet waren. De Canadese soldaten hadden hun
kamp op het sportterrein waar nu het zwembad staat heb ik later gehoord. Eén
van die soldaten vond ik sympathiek want zijn naam heb ik nooit vergeten dat
was Jessy Fulton hij reed in zo’n jeep waar ik als kind heb ingezeten en ik mocht
zijn baret ook op. Op de foto waar ik samen met mijn zusje op sta heb ik deze
baret op. Deze soldaten hadden de leeftijd van hooguit 20 jaar zij hebben ons de
vrijheid gebracht. Als je op de erevelden
komt dan zie je de namen en leeftijd en
dan besef je pas dat zij hun leven hebben
gegeven voor onze vrijheid. Uit respect
voor de geallieerde gevallenen is een bezoek aan zo’n ereveld ’n must.
B.B.
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Wat maakt jou gelukkig?
Wat mij gelukkig maakt is nu wij midden in de corona crisis zitten er mensen
zijn die alles doen om het lijden van hun medemensen te verlichten. Er zat een
dokter bij is die hier als vluchteling is aangekomen en met moeite een verblijfsvergunning heeft kunnen krijgen als jongen al verlangde later arts te kunnen
worden en dat is hij ook geworden. Hij vertelde zondagmorgen op de tv dat hij
als jongen een briefje had gekregen waarop stond dat Jezus had gezegd wees
niet bang, ik help jou. Hij had dit briefje in zijn portemonnee gedaan want er
zat toch niks in. Deze leus is zijn lijfspreuk geworden en hij vertelde met een
stralend gezicht dat hij een christen is, deze betekenis van hem maakte mij ook
gelukkig het was er één van betekenis.
B.B.
Wat maakt jou gelukkig? Vertel het ons.

Bekentenissen
Trouw blijven aan datgene waarin jij geloofd ongeacht tegenslag en tegenwerpingen van anderen betekent moed tonen.
Een glimlach op uw gezicht terwijl u zich om anderen te ontzien van binnen ellendig voelt betekent kracht tonen.
Doen wat uw hart je ingeeft en u zich daarin niet laten weerhouden omdat u
weet dat het goed is betekent vastberadenheid.
Meer doen dan er van u verwacht wordt om het leven van een ander wat
draaglijker te maken zonder dat er ook maar een klacht over uw lippen komt
betekent toegewijd zijn aan een ander.
Een vriend in nood helpen naar uw beste vermogen en ongeacht tijd en moeite
die u erin steekt betekent dat u loyaliteit toont.
Meer geven dan u bezit en niets ervoor terugverwachten betekent onbaatzuchtigheid.
Met uw hoofd ferm omhoog en het beste uit uzelf halend overwint u het leven
als het even tegenzit en de moeilijkheden die u tegenkomt.
Dat de tijd ervoor zorgt dat het morgen beter is en dat u van geen opgeven
weet betekent vertrouwen in de toekomst.
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Brief
Dit is een brief van de vader van een vriend van mij die hij heeft gemaakt in de
oorlog over de gehate NSB leider Mussert.
Mussert heeft een Nederlandse S.S. opgericht,
die tot uiting zal brengen de hooge waarde,
welke de N.S.B. toekent aan de oude ridderlijke deugd van
Moed, Trouw en Eer.
Leider, mag ik U wat vragen?
Weet U het nog van 19 Mei?
Toen wij vochten tegen Duitsland.
toen waart gij daar toch niet bij?
Toen de Nederlandse jongens
vielen door het Duitse vuur.
Toen hebt gij U laf verborgen
ergens in een boerenschuur.
Leider, mag ik U eens vragen:
hoe durft gij van Moed gewagen?
Leider, gij sprak in ’t verleden
vaak van Oranje zin.
Gij sprak met dikke woorden
van uw Trouw aan de Vorstin.
Doch nu schimpt gij op Oranje
en stelt Hitler bovenal.
Met uw Trouw is het, O Leider
dus een wonderlijk geval.
Met een walgelijk onbehagen
hoor ik U van Trouw gewagen.
Leider hebt Gij het verwoeste
Rotterdam al eens gezien?
Zo ja, hoe kon Gij Goering
dan de klok van Lun’tren bien?
Als men Neerlands vrijheid afneemt
doch gij buigt dan diep U neer
Kruipend aan des vijands voeten
Vindt U dat een daad van Eer,
19

Leider, mag ik U eens vragen
Hoe durft Gij van Eer gewagen?
“Leider” moogt Gij Uzelve noemen
“Neerlands” leider zijt gij niet
Zelfs niet als de overheerser
U een leidersfunctie biedt,
Nimmer zullen we U erkennen
Als de leider van ons land
Onze Moed, Trouw en Eer
blijft Oranje slechts verpand
Daarvan blijft tot het eind der dagen
het Oranjevolk gewagen.
Steek Kameraad, je hand omhoog.
En krijs maar luidt “Hou Zee”
Straks komt het Oanjevolk weer vrij.
En wordt je kreet “O Wee”.
Hieronder staat een bevrijdingskaart afgebeeld die gemaakt is ten tijde van de
bevrijding.

20

Moppentrommel
Piet werd gisteravond aangehouden door de politie.
De agent zei: je ruikt naar drank.
Piet zei: dat klopt
maar dat komt omdat je geen 1,5 meter afstand houdt.
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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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