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Van de bestuurstafel
Beste buurtgenoten,
Wat hebben we een spannende tijd achter de rug, en het is nog niet voorbij.
We hebben allemaal enigszins onze draai gevonden in het omgaan met Corona, maar we maken ons ook nog zorgen. Wat kan wel, wat zijn de risico’s tijdens
ontmoetingen, wat zijn de voorschriften, wat willen de leden en is dit verantwoord?, dat zijn allemaal vragen die ons de afgelopen weken bezig hebben
gehouden. We hebben ons als bestuur steeds gericht op de algemene maatregelen vanuit het RIVM en wat zijn de richtlijnen vanuit de Gemeente hierin? Dit
moet je dan weer vertalen naar hoe wij dit in willen zetten in ons buurthuis en
bij de activiteiten.
Waar staan we nu? Het buurthuis is vanaf 1 juli weer open voor de vaste activiteiten. De indeling is aangepast, er is een looproute en we hebben voor nu een
bardienst ingezet om ook te bekijken of het zo haalbaar is. In het buurthuis
kunnen maximaal 22 personen zitten met voldoende afstand en buiten onder
het afdak dan ook nog 2 personen. Beter iets dan niets en we hopen zo dat er
toch nog genoten kan worden op een veilige en verantwoorde wijze om elkaar
te ontmoeten. En volgens het bestuur moet dat gaan lukken. Het is natuurlijk
ieder zijn eigen verantwoording om daar goed mee om te gaan. Mocht het niet
lukken met voldoende afstand, dan is het bestuur genoodzaakt om het buurthuis weer te sluiten. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit!
Het bestuur hoopt wel dat jullie blij verrast zijn geweest met onze eigen mooie
Loarse vlag. Het was een mooi gezicht om de vlag op verschillende plekken te
zien wapperen. Voel u vrij om de vlag in top te hijsen wanneer u denkt dat dit
nodig is. We gaan er natuurlijk voor dat de vlag weer overal hangt bij ons
41-jarig bestaan op 24 april 2021!
En nu gaan we allemaal proberen te genieten van de aankomende zomer. Meer
mensen zullen thuis of in Nederland blijven, maar dat is ook mooi en fijn. Het
bestuur zal na de zomer ook weer bekijken of we nog weer wat mogelijkheden
hebben om gezellige activiteiten te organiseren.
Voor de komende tijd wens ik u een fijne en gezonde zomer toe.
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?
Nou, als ik kijk naar bovenstaande tekst dan ben ik snel klaar met schrijven.
We hebben wat betreft activiteiten in de Loarkit niks gedaan tot voor enkele
dagen. 1 juli 2020 De datum dat we weer een beetje soepeler kunnen zijn op
voorspraak van minister Rutte. Voor het eerst weer jeu de boulen.
En dat buiten jeu de boulen gaat best goed maar in de Loarkit is het maar een
rommelig gedoe.
Alles volgens voorschrift. Eerst handen reinigen en inschrijven.
Binnen zit je aan tafeltjes van 2 personen op de voorgeschreven afstand.
We weten allemaal wel dat het zo moet maar wat missen we de lange stamtafel!!!
En wat we de komende maanden gaan doen kan ik geen zinnig woord over
zeggen. Hou daarvoor de nieuwsbrief in de gaten en daar moeten we het mee
doen.
De vakantiemaanden komen eraan en sommigen zullen heus wel een plannetje
hebben maar het zal allemaal wat kleinschaliger blijven en dicht bij huis.
Dus we houden ons aan de voorschriften en hopen samen vurig dat het gauw
weer het “oude normaal” zal worden. Maak er een mooie tweede helft van 2020
van en blijf hopelijk gezond.
Groeten van Rikie Gorkink.

Geduld
De bloem wil stralen en naar buiten
Maar is daarvoor nog niet sterk genoeg
En op wilskracht gaat ’t haar niet lukken
Heb geduld mooie bloem,
het is gewoon nog te vroeg

En dan zul jij naar buiten komen
Met al je kracht en prachtige praal
Mooie bloem, wat zul je stralen
Jij vertelt ons straks jouw verhaal

Voed jezelf en laaf je aan het licht
Wees niet bang dat jij verdort
Grootser en grootser zul jij groeien
Voel hoe jij steeds sterker wordt

Uit de gedichtenbundel ‘Voor Jou”
Marieke Gorkink
December 2019.
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In memoriam
De laatste maanden hebben we als buurt herhaaldelijk afscheid moeten nemen van enkele leden.
Al deze buurtgenoten laten een herinnering achter.
Ook nu hebben we weer afscheid moeten nemen
van een lid:
onze oud-voorzitter Joke Smit.
Ze was voorzitter van de buurtvereniging vanaf
2010 tot 2016.
“Beste Loarders!” zo verwelkomde ze ons altijd als
ze ons toesprak tijdens een activiteit.
We weten nog goed dat ze op de eerste bestuursvergadering kwam en ons officieel welkom wilde heten en zich versprak in het
woord Loarkit (het werd Loark.t). We hebben daar later nog vaak met haar om
gelachen.
Met een enorm enthousiasme zette ze zich helemaal in voor onze vereniging.
Talloze ideeën kwamen over de bestuurstafel.
Aanvragen van vergunningen, subsidies e.d. was voor haar gesneden koek,
maar voor het bestuur een onbekend terrein. De secretaresse (Kim) heeft vaak
met een stapel formulieren bij haar aan de keukentafel gezeten en samen kwamen ze er dan wel uit.
Met een delegatie van het bestuur zijn we eens uitgenodigd door de Gemeente
om te komen praten over het nieuwe WMO-beleid. ‘Of het dan de bedoeling
was dat we de buurman zijn billen gingen wassen?”, dat vroeg Joke dan.
Wat moesten we hier om lachen. We kenden dit allang op ‘t Loar, omzien naar
elkaar, even een praatje maken met de buren, elkaar helpen. Daar hadden we
de nieuwe WMO wet niet voor nodig, dat was haar en onze conclusie!
Ook nadat ze de voorzittershamer had doorgegeven zagen we haar nog regelmatig in de Loarkit.
Er zijn nog veel verhalen en herinneringen te vertellen over Joke. Laten we dat
vooral samen blijven doen in ons buurthuis.
We zullen haar inzet voor de buurtvereniging niet vergeten en we zullen haar
zeker missen in en om de Loarkit!
Wij als bestuur wensen Hugo, de kinderen en kleinkinderen en allen die haar
zullen missen veel sterkte.
Het bestuur.
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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 bedanken voor de cadeaubon voor mijn 65ste
verjaardag.
Met vriendelijke groet,
Olaf Aalhuizen
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaartjes en telefoontjes en appjes
die ik heb ontvangen tijdens mijn ziekte en de attentie van de buurtvereniging
’t Loar.
Henny Overeem
Wij willen de buurtvereniging bedanken voor de cadeaubonnen die wij hebben
ontvangen na terugkeer uit het ziekenhuis en voor de 88ste verjaardag van
Gérard en de 80ste van mij.
Groetjes Sien van Bussel

Wij feliciteren
Olaf Aalhuizen met zijn 65ste verjaardag en
Sien van Bussel -Schadron met haar 80ste verjaardag.
Namens de buurtvereniging van harte gefeliciteerd.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Gerard Bourgonje en Miep Kolkman-Bourgonje.
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging van
harte spoedig herstel toe.

Oproep foto’s website
Iedereen die leuke foto’s heeft gemaakt van een activiteit van buurtvereniging
’t Loar en deze op onze website wil plaatsen, kan deze foto’s door mailen naar
webredactie@hetloar.nl
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Leden die ons ontvallen zijn
Marietje Kremer overleed op 25 mei 2020 op 75-jarige leeftijd.
Na een kortstondig ziekbed is Wim Breden op 1 juni 2020 op 78-jarige overleden.
Op maandag 6 juli is onze oud-voorzitter van het ’t Loar Joke Smit overleden op
72 jarige leeftijd.
Wij wensen hun families veel sterkte toe om dit verlies te dragen.
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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

Ons grootste goed
Wij zijn geboren met twee ogen van voren
omdat we niet achterom moeten kijken
maar onze blik moeten richten naar datgenen wat voor ons ligt.
Wij zijn geboren met twee oren, één links en één rechts zodat wij van twee
kanten horen, dat kunnen complimenten zijn maar ook kritiek.
Zodoende kunnen wij de juiste keuze maken.
Wij zijn geboren met de gedachten die ons toebehoren of we nu arm zijn of rijk
niemand kan dat van ons afnemen.
Want in ons denken ligt het allermooiste verpakt.
Wij zijn geboren met twee ogen, twee oren maar slechts één mond
want de mond is een scherp wapen,
de mond kan pijn doen, mooipraten en dodelijk zijn.
Bedenk daarom praat minder maar luister en kijk des te meer.
Wij zijn geboren met maar één hart
dat ons vanuit ons diepste binnenste ervan herinnert
dat niets belangrijker is dan de liefde te geven en te ontvangen.
B.B.

Gedichie
De oude dag
Het leven kan je nog veel geven.
Ook al ben je oud en stram.
Denk niet ik ben der nog maar even.
Pluk de dag, geniet ervan!
Van kleine dingen fijn genieten.
Pak dat met beide handen aan.
Ook al is de oude dag er.
Blijf der altijd nog voor gaan.
Frans Nieuwenhuis
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Dag allemaal,
Wat was ik verbaasd toen Martin mij voorlas uit het eerste Loarse boekje van
2020. Ik was de was aan het opvouwen toen de bel ging. Mart zat aan de tafel
en las het boekje. Ik liep naar de deur en op het moment dat ik de deur opendeed, las hij het stukje voor waarin staat dat ik de pen doorkrijg van mijn buurvrouw Marjan. Ik deed lachend de deur open want ik dacht dat hij een grap
maakte maar dat was dus niet zo. Dus bij deze Marjan, bedankt voor het doorgeven.
Mijn naam is Mireille Poppe en ik woon met mijn gezin sinds juni 2019 aan de
Laarseweg 35.
Ons gezin bestaat uit 5 personen: manlief Martin (48), dochter Annefloor (16)
zonen Jort (14) en Thom (13) en ik (49).
In 1995, tijdens onze studententijd, hebben wij elkaar leren kennen en hebben
daarna in verschillende plaatsen gewoond. We zijn begonnen in Den Helder
aangezien Martin daar een studie deed. Ik was destijds bijna klaar met mijn
Pabo in Groningen. Vervolgens zijn wij een jaar naar Schotland geweest, ook
voor de studie van Martin.
Zo lijkt het alsof ik heel volgzaam ben…….
Na dat jaar zijn we in Vaassen gaan wonen, hebben nog even in Ede gewoond
en van daaruit zijn we weer naar Vaassen gegaan en terecht gekomen aan de
Lindenoord. Daar hebben wij 18 jaar met heel veel plezier en gezelligheid gewoond. Martin zei toen: “Hier blijven we 5 jaar en dan gaan we ‘vrij’ wonen”.
Dat heeft dus 13 jaar langer geduurd. Nu wonen we alweer een jaar op ’t Loar
met gelukkig hetzelfde gevoel.
Na mijn Pabo ben ik aan het werk gegaan als intercedente bij een uitzendbureau, dit heb ik 4 jaar gedaan. Vervolgens ben ik les gaan geven op het Stedelijk
Daltoncollege te Zutphen. Ik gaf Nederlandse les op het VMBO/HAVO/VWO.
Daarna heb ik hetzelfde gedaan bij de Marechaussee in Apeldoorn. Sinds 5 jaar
sta ik als invalkracht regelmatig voor de klas op verschillende basisscholen. Het
laatste jaar heb ik weinig ingevallen omdat ik het vak niet meer zo leuk vind.
Ik vind het werken met kinderen erg fascinerend maar met het lesgeven ben
ik wel klaar. Ik vind het niet interessant meer. Om die reden wilde ik afgelopen
maart beginnen met een opleiding tot kindercoach maar vanwege te weinig
kandidaten is dit verplaatst naar het najaar dus daar kijk ik erg naar uit.
Dus voor de oplettende lezer: Ik heb dezelfde ‘opleidingen’ als Marjan!
Verder kan ik nog vertellen dat ik het heerlijk vind om hard te lopen en te ten8

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
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nissen. Het laatste doe ik in competitieverband. Door de corona heeft dit uiteraard een tijd stilgelegen maar het is inmiddels weer opgestart. Wat ik ook erg
fijn vind, zijn sociale contacten. Van regelmatig een kopje koffie, wijntje drinken
of BBQ’en met vrienden word ik blij.
Dus binnenkort als het allemaal weer wat makkelijker kan, zullen wij een keer
buurt gaan maken.
Nog even wat informatie over de anderen uit mijn gezin. Martin werkt als Technical Improvement Engineer bij Alfa Laval in Nijmegen, maar werkt momenteel
thuis. Annefloor is net geslaagd en gaat naar het MBO Horeca en Management
in Apeldoorn. Jort en Thom zitten op het Mheenpark in Apeldoorn. De jongens
zijn allebei gek op voetbal, trampolinespringen en uiteraard op de Playstation
en Annefloor speelt handbal, is erg druk met haar sociale leven en werken bij
AH en Burnside.
Ik hoop dat ik een kleine inkijk in mijn (ons) leven heb kunnen geven en wil bij
deze de pen doorgeven aan Nienke Bijsterveld. Nienke, veel succes!

Pilatus: we mogen gelukkig weer
Door het coronavirus waren alle activiteiten stopgezet waaronder ook Pilates op de
woensdag-avond.
Gelukkig kon onlangs door de versoepeling van de coronaregels er weer een les
plaatsvinden in de buitenlucht.
Hieronder ziet u een foto van de dames die
aan het sporten zijn en ze hebben publiek:
de koeien kijken toe!!
Lijkt het je wat, het is altijd mogelijk om
een proefles mee te doen.
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Recept
Deze zomer heerlijk mosselen eten...
Het mosselseizoen loopt van juli tot en met half april in het jaar erop.
Er zijn zoveel “moeilijke” mosselgerechten. Dit is de simpelste manier om mosselen te koken. Dit voor mensen die het graag een keer willen proberen maar
nog nooit gedaan of gedurfd hebben.
Voorbereiding:
Pak de grote pan (liefst een mosselpan maar dat hoeft echt niet) en zet die
naast je afwasbak.
Gooi alle mosselen in je afwasbak en laat het koude water erop lopen (constant).
Gooi alle kapotte mosselen weg (dus als er een stuk uit is).
Doe onderin de pan het water, de wijn, of het bier.
Dan een derde van de kruiden en de groente (bestaande uit fijngesneden selderie, 1 ui ringen, 1 gesneden prei, 1 laurierblad en peper naar smaak) erin.
Houd 1 voor 1 de mosselen onder het water, als er een baardje op zit (dat is een
klein stukje wat lijkt op een baardje) op de rechte kant van de mossel zit, trek
die er dan af met je vingers.
Als een mossel openblijft onder de kraan, tik er dan even tegen met je nagel.
Gaat hij niet dicht, dan moet je deze ook weggooien.
Zo doe je een laagje mosselen in de pan, dan weer een laagje kruiden en
groente. Zo ga je door totdat alle mosselen in de pan zitten.
Bereidingswijze:
Zet de pan op halfhoog vuur met de deksel op de pan.
Laat het een tijdje staan totdat het kookt.
Als het kookt (dat zie je doordat er grote bellen omhoogkomen) dan doe je het
vuur lager, pak je een theedoek o.i.d. en pak de pan vast met deksel.
Schud nu een aantal keer goed op en neer.
Dan het vuur weer hoger.
Herhaal dit koken en schudden 3 keer.
Dan zijn je mosselen klaar!
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Let op: Zijn je uien zwart dan zijn de mosselen niet goed en dan moet je ze helaas weggooien!
Serveertip:
Heerlijk met stokbrood en kruidenboter en wat sausjes (of met frietjes uiteraard)
Wat ook lekker is om een beetje kookvocht op te vangen in een kommetje en
daar wat peper en een beetje azijn in te doen. Daarin de mosselen dopen.
Geniet van de mosselen en de zomer!
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In het vorige boekje stond een foto van Willem Blokvoort en Riek Blokvoortvan Bussel. Zij woonden vroeger op de plek waar Henk en Annie Blokvoort
woonden.
Herkent u onderstaande
drie loarse kinderen
van een familie die nu
zelf inmiddels ouders
en grootouders zijn?
Wie kent deze guitige
vente?
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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.

‘t Loar
Als jongen hoorde ik de verhalen van mijn vader en zijn vrienden die vaak ver
teruggingen in het verleden omdat zij die verhalen weer van hun ouders en
buurtgenoten hadden gehoord. Vaak ging het over het ontstaan van ’t Loar en
omstreken want hier was al vroeg bewoning want er was hier stromend water
namelijk de welbronnen. Water is een eerste levensbehoefte en dit water vond
zijn weg tussen de Cannenburg en de Loarse kamp, de verhoging tussen de
Laarseweg en de Kluinweideweg en had zijn oorsprong uit de ijstijd. De Kluinweidens is een moerasgebied en rond het jaar 1900 heeft de heidemaatschappij met behulp van ossen beken en sloten aangelegd. Mijn vader herinnerde
zich dat er hele dikke bomen uit de modder kwamen. Door het aanleggen van
beken en sloten werd het gebied een beetje begaanbaar.
Als jongen gingen wij kievitseieren zoeken en toen was het nog drassig, je kon
er niet komen zonder laarsen aan.
De gronden tussen de Cannenburgh en van het huidige Loar was in het bezit
van de Adel namelijk van de familie van Isendoorn à Blois. Het Loar bestond
toen uit een zevental hutten van rijshout met leem bestreken en het dak was
van riet of stro. De mensen die er woonden leefden eenvoudig van wat de
grond opleverde en bij heel veel huizen had men enkel geiten voor de melk en
het vlees. Voor de kasteelheren was men verplicht hand- en spandiensten te
verrichten en toentertijd was iedereen Rooms Katholiek maar door de Reformatie is daar een eind aangekomen. In Vaassen kwam geleidelijk de leer van
Luther, het protestants geloof en in deze kerkstroming werd de pastoor een
dominee genoemd. Op ’t Loar het volkje achter het moeras dat leefde zijn leven
zoals het altijd was geweest en omdat hun broodheer katholiek was bleven
de loarse mensen ook katholiek. Ze konden niet kerken in de dorpskerk want
de loarsen werkten voor de familie Isendoorn à Blois, zij mochten ook kerken
in de Kapel van het kasteel maar je begrijp wel dat de toenmalige bewoners
van ’t Loar het wassen zoals wij nu gewend zijn niet kenden. Zeep en reukmiddelen waren vreemd dus na zo’n viering rook het in die kleine ruimte niet fris.
De van Isendoorns hadden veel bezittingen je weet toch toen was de adel baas
over het land, het water en de lucht. De van Isendoorns waren eigenaar van ’n
huis Oosterhuizen wat al in 1688 werd genoemd wat een groot huis was met
een houten aanbouw. Wanneer dit Oosterhuizen, de Oosterhof als naam heeft
gekregen weet men niet of het dat moment is geweest dat men er een schuilkerk van heeft gemaakt want sinds 1581 waren de katholieke godsdiensten
verboden, de katholieke familie verleende priesters onderdak en van de houten
aanbouw aan het huis werd een schuilkerk gemaakt welke door de overheid
gedoogd werd als het maar niet te veel opviel.
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De loarse mensen bleven in deze uithoek katholiek voor de rest van onze omliggende buurten werden ze ’n beetje met de nek aangekeken maar een volk
wat een beetje vreemd is trekt vaak ook vreemde en verstoten mensen uit de
steden aan zoals landlopers, agotie verkopers e.d. kwamen hier en brachten
nieuws, garen, naalden, lucifers en allerlei waren maar ook brachten zij het bargoens hiernaar toe waar de loarsen hun taal van maakten. Met dit taaltje konden ze onder elkaar communiceren zonder dat een ander of buitenstaander het
begreep, het heeft ons bewoners van ’t Loar een stempel gegeven dat zoals ik
een keer heb meegemaakt toen ik een lezing gaf over ’t Loar waar iemand mij
vroeg of de loarse mensen van afkomst zigeuners waren toen heb ik de vraag
maar aan deze mevrouw gesteld: hier staat een loarse man ben ik een zigeuner?
Haar antwoord was nee maar er zijn ook nette zigeuners. Er is nog niet veel veranderd als ik nu naar de protesten kijk tussen zwart en wit.
Vroeger was wit goed en zwart slecht, links was slecht en rechts was goed.
Maar mensen zijn allemaal hetzelfde en gelijk ongeacht de kleur en ieder mens
kan zelf kiezen tussen goed en slecht. Gelukkig kiezen de meeste mensen voor
het goede dat heeft corona wel duidelijk gemaakt, kijk niet naar afkomst of
naar wat je hebt of naar hoe iemand zich kleedt maar kijk met jouw hart dan
oordeel je niet zo snel.
Een fijne vakantie op 1 ½ meter.
B.B.

Moppentrommel
Een man in Eindhoven belt daags voor zijn 80e verjaardag zijn zoon in Parijs en
zegt: “Ik vind het vreselijk om je dag te verpesten maar ik moet je vertellen dat
je moeder en ik gaan scheiden, vijfenveertig jaar ellende is genoeg...”
Waar heb je het over schreeuwt de zoon. We kunnen elkaar niet meer luchten
of zien, zegt de vader. Wij worden ziek van elkaar, het maakt me al beroerd om
erover te praten, dus vertel jij het je zuster in Londen maar.
De zoon belt als de bliksem zijn zus die zowat explodeert aan de telefoon.
Er wordt om de sodemieter niet gescheiden, schreeuwt ze, ik regel dit wel.
Ze belt Eindhoven en gilt tegen haar vader ER WORDT NIET GESCHEIDEN.
Je doet helemaal niks voor dat ik er ben.
Ik bel mijn broer terug en wij zijn er morgen en voor die tijd doe je helemaal
niks, versta je? De vader hangt de telefoon op.
Grijnst tegen zijn vrouw en zegt: “Zo, da’s geregeld.
Ze zijn met mijn 80e verjaardag hier en ze betalen zelf de reis”.
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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

‘t Veen op ‘t Loar

AANBIEDING
Type 224, 250 x 200 cm (B x D)
GRA
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G
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TST
INCL. BETONBANDFUNDERING
VAN

$1.050,-

Mijn vader vertelde mij eens dat op ’t Veen de boerderij waar nu Jan Overeem
woont en boert en waar de familie Dirksen woonde, de oude Bertus Dirksen op
een nacht wakker werd gehouden door gekrijs van een kerkuil.
AANBIEDING
Toendertijd
was het heel gewoon dat een boer een geweer had waar hij het
schadelijk wild mee af kon schieten. Bertus was het gekrijs zat en opende het
raam en$1.370,zag op het hek van de wei de lawaaimaker zitten, hij legde aan maar
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A
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het geweer ketste tot driemaal
toe vervolgens
zag hijÊ Êeen haas Êdoor
Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê
Ê
Ê Ê dood.
Ê Ê
Ê Ê
rennen legde aan en schoot de haas
Mijn
vader zei: “Bertus had gezegd, ik had het kunnen weten wantzateen
uil is een
SHOWROOM: Einsteinstraat 16 Wijchen, T 024 - 64 51 226ÊUÊOPENINGSTIJDEN ma - vrij: 09.00 - 17.00 uurr,, zater
dag: 09.00 - 16.00 uur
Ê Ê
heilig dier”. Als hij
’s
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of
’s
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schreeuwt
dan
kondigt
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dode of
Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê
een sterfgeval aan. Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê
+ bijlage
Zo 50zie
je maar de fam. Dirksen was gelovig maar ook bijgelovig. Je hebt nu nog
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oude mensen die niets van een krijsende uil moeten hebben.
Type 217, 300 x 200 cm
c (B x D)
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INCL. BETONBANDFUNDERING

wonen

$1.160,-
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B.B.
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Nederland 75 jaar in vrijheid
Eén keer vaker
Eén keer vaker kijken,
naar de foto aan de muur,
van mijn opa in uniform,
strijdend voor mijn vrijheid,
ging hij dwars door het vuur.
Eén keer vaker strijden,
dan dat je werkelijk kon,
strijdend tot aan het einde,
omdat je met opgeven,
de oorlog niet won.
Eén keer vaker liefhebben,
hen die ons zijn ontgaan,
opdat de herinnering blijft leven,
opdat we niet vergeten,
wat zij voor ons hebben gedaan.
Eén keer vaker denken,
aan die verleden tijd,
die zelfs in het heden,
in de wereld om ons heen
voor altijd zichtbaar blijft.
Eén keer vaker….
Gedicht geschreven door Maureen de Witte.
Maureen de Witte (17 jaar) heeft op 4 mei 2020 haar
gedicht tijdens de Nationale Herdenking op de Dam
in Amsterdam voorgedragen. Het gedicht van deze
scholier uit Emmeloord kwam als winnaar uit de bus
tijdens de finale van Dichter bij 4 mei.
Hiernaast een originele prent met de afbeelding van
Koningin Wilhelmina met de leus voor de bevrijding
in 1945.
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Regels van Thomas a Kempis
Thomas a Kempis was een middeleeuws augustijner kanunnik, kopiist, schrijver
en mysticus.
Niemand spreekt veilig tenzij hij gaarne zwijgt.
Niemand zit veilig op de eerste plaats tenzij hij gaarne op de mindere zit.
Niemand verheugt zich veilig tenzij hij in zich heeft, de getuigenis van een zuiver
geweten.
Niemand geeft veilig bevel tenzij hij goed heeft geleerd te gehoorzamen.

Uitspraken
Hij die een fout maakt en het niet goed maakt, maakt er nog één.
Niet kakelen maar eieren leggen.
Liefde en verstand gaan nooit hand in hand.
Je mist verloren goed het eerst als je het missen moet.

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: het-loar@hotmail.com

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

Gezegdes
Die vergeven kan is een moedig mense.
Ie blief jonk zolange ai elke dag iets nieuws leert.
Wéés as ’n cadeau wai graag krieg.
Oprumen is niet opbargen moar lusloaten.
As de zunne schient hoei geen mooi weer te speulen.
’t Is met een leugen net as met ’n sneeuwbal hoe verder as ie um rolt hoe dikker
as he wordt.
Ik wol dat ik ’n vloerkleed ware dan kon ik ‘s margens blieven liggen.
Van de meeste huuze is de hypotheek dikkeer as de varflöge,
Zonder wrieven krieg ie geen glans.
Un goeie verver kent men an zien kwast.
Die onder ’n ander zien dak woont mot luustern met zien oor en kieken met
zien oge.
Ie bint nooi te old um van ’n jongen te leren.
Olde bomen weten altied water te vinden.
Ik geve er niks an want door blif te veule an de striekstok hangen.
He is een bitje de weg kwiet want he kan wat onthouden van twaalf uur tot de
middag.
Door kun je oe lillik mee in de vingers snieën.
Dat mense hef de wind deronder.
Van horen zeggen liegt men het meest.
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Al drag een aap een gouden ring ’t blif un lillik ding.
’t Is een rotte appel in de mande.
Ik bin der op de bonnefooi hen egoan.
Olde bokken heb stieve horens.
Hij zit der op als een bok op de haverkiste.
Dat giet tegen de droad in.
Kom der mar mee veur de droad.
Ja zo ken ik der ok ene ie geef der oe eigen drei an.
Dent lent de klappen van de zweppe.
Mien breur is door in zien knollentuin.
He hef ’n klap van de meule ehad.
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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

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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