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Van de bestuurstafel
Beste buurtgenoten,
Wat een bijzonder jaar is het geweest. Het vorige jaar hadden we afgesloten
met een goed gevoel. Een prachtig buurthuis en op naar het Jubileumjaar
2020! Maar we hebben met z’n allen de verwachtingen moeten bijstellen.
Het Corona virus hield iedereen in de ban vanaf maart 2020. Wie had dat
gedacht?!
Het buurthuis moesten we sluiten, de activiteiten konden niet doorgaan, de
jaarvergadering werd niet gehouden, ons Jubileumjaar werd een jaar uitgesteld. En nu leven we nog steeds in onzekerheid.
Kan het komende jaar ons uitgestelde Jubileum wel doorgaan, gaan we elkaar
in het buurthuis weer ontmoeten, kunnen de activiteiten weer opgestart
worden………we gaan er van uit maar we weten niet per wanneer?
Nu weten we allemaal dat het beter is zo, ieders gezondheid gaat boven alles.
Maar toch missen we het contact. Het is niet alleen in de buurt maar ook andere
mensen om je heen die je graag wil ontmoeten en bijvoorbeeld de Feestdagen
mee wilt vieren, kun je door het virus niet ontmoeten. We moeten allemaal nog
even volhouden en dan geloof ik zeker dat het goed komt. Maar soms valt het
zwaar. En dan is het toch fijn als mensen aan je denken en op een creatieve
manier contact met je zoeken.
Zo heeft zwarte piet de jeugd van ’t Loar een cadeau thuis gebracht. Ook vindt
er een online Advent verloting plaats. Iedere dag is het spannend wie het
pakketje heeft gewonnen. Op 30 december zullen de oliebollen weer gebakken
worden. Denkt u aan uw bestelling??!!
Fijn dat er mensen in de buurt zijn die dit organiseren en doen. Bedankt!
Ook het Loarse boekje hebben we in het 3e kwartaal niet uitgegeven. Er waren
geen activiteiten, geen input om het boekje te vullen. Gelukkig lukt dit nu wel
voor het einde van het jaar. Riki en Gradus Gorkink zullen voor de laatste keer
dit boekje rondbrengen. Ze hebben dit vele jaren gedaan. Het bestuur wil hun
dan ook hiervoor hartelijk bedanken. Mocht u wat tijd over hebben of het fijn
vinden om 4 keer per jaar een rondje te fietsen /wandelen en daarbij het boekje
te bezorgen dan horen wij dit graag.
Dan wil ik iedereen nog fijne Feestdagen wensen. Probeer het te vieren met
een kleine groep mensen om u heen die u dierbaar zijn. Blijf gezond en geniet
er samen van. Tot in 2021!
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?
Ik kan bijna hetzelfde zeggen als de vorige keer op 1 juli jl.
Er is bijna niks gebeurd in de Loarkit. Halverwege deze periode is de Loarkit nog
enkele weken open geweest. Persoonlijk hebben we nog een paar keer jeu de
boules gespeeld en kloot geschoten. Er was nog 1 kaartavond en er is samen
naar Max Verstappen gekeken. En toen nam het virus weer toe en ging de boel
weer op slot. Het virus kwam zelfs heel dichtbij toen enkele loargenoten er zelf
mee van doen kregen. Nu is het 16 november en het lijkt de goede kant weer
op te gaan. Laten we het hopen want iedereen is deze toestand wel zat. Sinterklaas mag niet in de Loarkit komen en daarvoor in de plaats komt er een Piet
langs om toch een cadeautje te brengen bij de loarse kinderen. Goed opgelost
lijkt me.
Alle leuke dingen zijn afgelast. Ach, u kunt er allemaal over mee praten.
Iedereen heeft zijn eigen dingen wat er gemist wordt.
Het zijn de collega’s, vrienden, kinderen, het hele sportgebeuren enz….
Tot het einde van het jaar zullen we het er zeker mee moeten doen.
Dus volhouden met z’n allen.
Ook geen kerstactiviteiten in de Loarkit verwacht ik of Mark Rutte mag morgen
zo goed nieuws hebben, maar ik verwacht het niet.
Dan rest mij niet veel meer dan om u allemaal toch mooie kerstdagen te wensen en een goede, rustige jaarwisseling en een gezond 2021.
Blijf omzien naar elkaar en heb vertrouwen dat het komende jaar beter gaat
worden.
Groetjes van Rikie Gorkink.
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Wijziging bezorging Loarboekje
Heeeel veeeeel jaren hebben Gradus en ik het boekje bezorgd bij alle leden van
het Loar. Nu vinden we het tijd om het over te dragen aan andere, hopelijk veel
jongere leden die het leuk vinden om een stukje bij te dragen aan onze vereniging. Vele kilometers hebben we daarvoor gefietst van oost naar west Vaassen en een gedeelte in Emst. We fietsen graag en hebben het met veel plezier
gedaan. Maar de leeftijd gaat tellen, knieën beginnen te kraken, in elk geval de
mijne en daarom vinden we dat het mooi is geweest.
Hopelijk wordt er zonder al te veel moeite 1 of 2 nieuwe bezorgers gevonden.
Groetjes Rikie Gorkink

Bedankje aan onze adverteerders
Dankzij u allemaal onze adverteerders kunnen wij dit graag gelezen boekje in
de bus laten vallen. Onze hartelijke dank daarvoor.
Aan de lezers vragen we daarom om ook u niet te vergeten bij hun aankopen.
We hebben elkaar zeker nodig. Wij wensen u goede zaken in ons fijne dorp
Vaassen.

Kerstmis
Kerstmis is het feest van samenzijn.
We zoeken geborgenheid bij onze familie of vrienden of als vreemden bij elkaar.
Wat ons bindt is het thuisgevoel.
Op een plek waar wij onszelf kunnen zijn.
Laat met Kerstmis ons hart niet
zijn als die herberg waarvoor het
kerstkind en zijn ouders geen
plaats meer was.
’n zalig Kerstfeest
B.B.
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Wilt u ook wel eens wat anders
met uw haar?

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

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

Aanbevolen door de meeste verzekeraars!

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

isolatiewerken

GISOLA b.v.
voor warmte,
koude en geluid

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

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

Lichte dagen komen
Lichte dagen komen
En het donker is geweest,
lichte kinderogen dromen
naar het hel’re kaarsjesfeest.

De verten werden levend,
de nacht werd plotseling hel,
en herders hoorden bevend
een hemels orgelspel.

Lichte stemmen zingen
in de zoete gloed;
nu komen al de hemelingen;
‘Maria, wees gegroet’.

En uitverkoren wijzen
Met wierook, mirre en goud
hebben na lange reizen
het zuivere kind aanschouwd.

Een suizen wordt vernomen,
Een lichte vleugelslag,
een kindje is gekomen
dat in de kribbe lag.

Lichte kinderogen dromen
naar het heldere kaarsjesfeest,
lichte dagen komen
en het donker is geweest.

Kerst 2020 “ANDERS DAN ANDERS”
Helaas is het dit jaar allemaal anders door de Corona, maar toch hebben we iets
leuks proberen te bedenken. Vanaf 1 december maken we iedere dag iemand
blij met een kadootje. Iedere dag voor 12 uur staat er op facebook een filmpje,
waarin te zien is wie de winnaar is van die dag. Diezelfde middag/avond bezorgen wij de attentie bij u thuis. Inmiddels hebben we al meerdere mensen blij
gemaakt hiermee! Het laatste filmpje zal zijn op kerstavond, met een extra feestelijk cadeau. Houd facebook dus in de gaten en als u zich nog niet hebt aangemeld, doe dat dan snel bij: Buurtvereniging ’t Loar via facebook op de hoogte
gehouden te worden. Heeft u geen facebook maar toch gewonnen, dan komen
we gewoon bij u langs om het presentje te brengen.
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In Memoriam: buurtleden 2020
In Memoriam bewoners van ’t Loar overleden eind 2019 en in het jaar 2020
Annie Wolf - Wijnhoud
Geboren: 26 juni 1943
Overleden: 18 december 2019
Annie Wijnhoud was getrouwd met Jan Wolf en woonachtig op de Hertenkampsweg.
Annie was een dochter van Jan Wijnhoud alias de bink van
’t Loar.
Zij kregen twee dochters Marja en Jolanda
De laatste jaren tobde Annie met haar gezondheid maar ze bleef altijd optimistisch.
Het bleek een gevecht tegen de bierkaai en op 18 december vorig jaar moest
ze dit helaas opgeven.
Frits Dirksen
Geboren: Vaassen 28 september 1937
Overleden: 27 december 2019
Frits kwam uit een groot Loars gezin en was actief op het
Loar door o.a. mee te helpen met de opbouw van de Loarkit. Niet alleen op ’t Loar deed Frits vrijwilligerswerk maar
ook bij de kerk was hij actief. Frits zat in de tuinploeg van
het kerkhof van de Martinus Parochie en geen kruiwagen
was voor hem te zwaar.
Gait de Weerd
Is 69 jaar geworden en overleden op 29 januari 2020
Gait was een vriendelijke man en een echte voetballiefhebber.
Vaak ging hij in het weekend met een ploegje een wedstrijd bezoeken van Go Ahead Eagles in Deventer
Gait was meelevend en geliefd in de buurt.
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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

Annie Blokvoort – Strunk
Geboren: 11 april 1942
Overleden: 16 december 2019
Annie was getrouwd met Henk Blokvoort en ze kregen drie
kinderen Jolanda, Henny en Johan. Annie was woonachtig
aan de Kiefkampsweg samen met haar zoon Johan.
Annie was heel actief in het verenigingsleven van ’t Loar .
Ze deed altijd mee met o.a. klootschieten en jeu de boules
en hield erg van gezelligheid.
Mientje Breden – Wittenberg
Geboren: 3 januari 1933 Epe
Overleden: 9 april 2020 Heerde
Mientje was getrouwd met Wim Breden en ze kregen twee
kinderen Ineke en Wim.
Mientje was een opgewekte vrolijke vrouw die hield van
een praatje.
Aan de Emsterweg waar zij woonde was zij geliefd mede
door haar hartelijkheid en meelevendheid.
Joop Breden
Geboren: 30 april 1935
Overleden: 27 april 2020
Joop was 61 jaar getrouwd met Jenny Schoemaker samen
kregen ze twee kinderen Wilma en Sjaak. Samen met Jenny
vormde het een hecht paar.
Joop hield erg van de natuur en was graag buiten.
Joke Smit
Geboren: 23 april 1948 te Amsterdam
Overleden: 6 juli 2020 Emst
Joke was 53 jaar getrouwd met Hugo Smit en woonachtig
aan de Rietenweg.
Joke en Hugo kregen twee zonen Christiaan en Dirk Jan.
Joke hield van het buitenleven en met al haar dieren om
haar heen.
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Vanaf 2010 tot 2016 was ze voorzitter van onze buurtvereniging en deed dit
op een inspirerende manier en probeerde iedereen bij de buurtvereniging te
betrekken. Talloze ideeën kwamen van haar hand.
Wim Breden
Geboren 16 augustus 1941
Overleden 1 juni 2020
Wim was getrouwd met Henny Boer en samen kregen ze
drie kinderen
Jos, Marga en Wim.
Wim was een echte paardenliefhebber en had hier veel
verstand van.
Dit was dan ook een grote passie van hem.
Wim ging ook graag naar de Loarkit om te biljarten, formule 1 te kijken of om
met andere buurtgenoten een praatje te maken.
Annie Breden – Wittenberg
Geboren: 6 februari 1935
Overleden: 3 september 2020
Annie was getrouwd met Jans Breden en kregen twee kinderen Willy en Wim.
Annie was graag thuis en hield van de tuin en bloemen.
Ze was erg begaan met haar familie en had het liefst iedereen om haar heen.
Maus oftewel Mientje van Bussel – Breden
Geboren: 9 augustus 1930
Overleden: 8 april 2020
Maus was getrouwd met Wim van Bussel en ze kregen
twee kinderen Rikie (in herinnering) en Jan.
Maus was tot op hoge leeftijd een krasse vrouw alleen de
laatste paar jaren was haar hoofd niet meer helder. Ze zat
op de Speulbrink maar het verlangen naar ’t Loar bleef en
zo kon het gebeuren dat ze op pad ging met rollator op weg naar ’t Loar.
Wij wensen alle families van de genoemde overledenen veel sterkte toe om dit
verlies te dragen.
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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
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De onderhoudsploeg
Het werk van de onderhoudsploeg in Corona tijd
Het grootste deel van dit jaar hebben we opgescheept gezeten met het Corona
virus, en als gevolg daarvan is ons buurthuis ook gesloten geweest.
Helaas het gras, en vooral het onkruid heeft zich van dit virus niets aangetrokken en is gewoon blijven groeien.
Over het algemeen genomen mochten we het onderhoudswerk buiten wel
uitvoeren, op onderlinge afstand van 1,5 meter, en soms met maximaal 2, 3 of 4
mensen in de groep, en alleen met gezonde mensen.
Dat was natuurlijk geen probleem, want de tuin om “de Loarkit” is groot genoeg om afstand te houden
Elke eerste dinsdag van de maand zijn we bezig geweest om het netjes te maken rond “de Loarkit”, schoffelen, harken, snoeien en grasmaaien.
In de maand oktober zijn we elke dinsdag bij elkaar gekomen om het hek rond
de Jeu de Boules baan te schilderen.
Voor 2 jaar geleden hebben we van een gulle gever deze hekken gekregen, en
daar waren we heel blij mee, echter doordat het hier en daar wat aangepast
moest worden had het nog wel een schilderbeurt nodig.
We hebben alle hekken gedemonteerd, schoongemaakt, ontvet en aan de
overkant onder de kapschuur geschilderd
Om het geheel af te maken hebben we toen ook maar gelijk de banken bij de
Jeu de Boules baan en het raamkozijn in de overkapping een kwastje verf gegeven
Zo hebben we de Corona tijd toch nog nuttig gebruikt, en staat alles er weer
piekfijn bij.
H.N.
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Bedankjes
Via de brievenbus een dubbele bon ontvangen waarvoor ik het Loar hartelijk
wil bedanken.
Wel wil ik hierbij wat toelichten.
In het boekje werd geschreven dat Gerard ziek was geweest maar dat was ikzelf en tevens ben ik in Juni 75 jaar geworden. Het was een lekkere bon van de
groenteboer dus vol met vitamines en daarom gaat het nu met mij weer goed.
Groetjes van Anneke Bourgonje
Hierbij wil ik de buurtverenging bedanken voor de cadeaubon voor mijn 80ste
verjaardag.
Tonnie Klomp
Ik wil de buurtvereniging ’t Loar hartelijk bedanken voor het bezoekje van Linda en de cadeaubon voor mijn 75ste verjaardag.
Het was erg gezellig.
Riet Nieuwenhuis
Langs deze weg een bedankje voor de cadeaubon die ik kreeg voor mijn 80ste
verjaardag.
Drikus Dolman.
Buurtvereniging, hartelijk bedankt voor de cadeaubon en het bezoek van Gerrie en Dickie voor mijn 75ste verjaardag.
Riet van Amersfoort
Hierbij wil ik ook namens mijn vrouw de buurtverenging ’t Loar bedanken voor
het bezoekje en attentie die wij mochten ontvangen i.v.m. ziekenhuisopname.
Gelukkig ben ik nu goed aan het herstellen.
We kregen bezoek van Henk en Willie Bouwmeester
Hartelijk dank Frits Diks
Het deed mij goed dat ik een bloemetje kreeg van de buurtverenging voor mijn
89ste verjaardag daarvoor mijn dank
Maria van Bussel - Breden
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Wij feliciteren
Wilfried Dieker met zijn 65ste verjaardag
en de volgende leden met hun 70ste verjaardag:
Gradus van Essen
Henk Bouwmeester
Koos en Gerda Ronde
met hun 75ste verjaardag:
Leentje Broekers
Riet Nieuwenhuis
Anneke Bourgonje
Riet van Amersfoort
met hun 80ste verjaardag:
Trijntje van Huffelen – Stegeman
Jannie Dijkkamp
Tonnie Klomp – Berenschot
Drikus Dolman
met hun 88ste verjaardag:
Mies van Hoorn
Miep Kolkman- Bourgonje
met hun 89ste verjaardag:
Anna Marissink
Maria van Bussel - Breden
Namens de buurtvereniging van harte gefeliciteerd.
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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.

Een ziekenbezoek werd gebracht aan
Anneke Bourgonje
Frits Diks
Gerard Bourgonje
Wim Bourgonje
Jannie Huisman
Nathalie Brummel
Sien van Bussel
Wij wensen jullie namens de buurtvereniging
van harte spoedig herstel toe.

Gedichie
Vertrouwen
Positief denken kan vaak genezen.
Wat in ’t verleden vaak is bewezen.
Al valt ‘t niet mee om der alleen voor te staan.
Maar is er een lichtpuntje dan moet je der voor gaan.
Ook al vallen dingen in scherven soms stuk.
Blijf steeds vertrouwen ook voor jou komt ‘t geluk.
Frans Nieuwenhuis

Nieuwe leden buurtvereniging
Heugelijk nieuws de buurtvereniging ’t Loar is wederom groter gegroeid met
een aantal nieuwe leden nl:
De heer en mevrouw van Oort, Hofsemolenweg 12 te Vaassen.
De familie Pul, Laarseweg 23a.
Betty Gerritsen en Herman Vermeer aan de Kluinweideweg 17 te Vaassen.
Hartelijk welkom allemaal en wij hopen dat jullie veel plezier aan de buurtvereniging mogen beleven!
12

Dankjewel Mireille voor het doorgeven van de pen!
Mijn naam is Nienke Bijsterveld en woon met mijn ouders, Jos en Erica, en mijn
broertje Stijn (18 jaar) aan de Laarseweg 9. Mijn zus Rianne (25 jaar) heeft vorige
jaar ’t Loar ingeruild voor een huis aan de Kievitstraat in Vaassen. Ik ben geboren op 29 december 1996 en ben dus nu 23 jaar.
Al eens eerder heb ik een stukje geschreven voor ’t loarse boekje.
Echter is dit alweer heel wat jaar geleden en is er in die tijd veel veranderd.
De vorige keer dat ik een stukje schreef zat ik nog op school in Apeldoorn.
Ik deed toen de Havo op Veluws College Walterbosch.
Na de havo ben ik begonnen aan de Middelbare Hotelschool in Zwolle.
Tijdens deze 2-jarige opleiding ben ik een half jaar op stage geweest naar Londen.
Ik heb daar gewerkt in een prachtig Boutique hotel, maar was blij toen ik eindelijk weer naar huis mocht. (Heimwee, overkomt de beste…)
Na deze 2 jaar ging ik naar de Hogere Hotelschool, dit keer in Leeuwarden.
Hier heb ik 2 jaar op kamers gezeten. Wel kwam ik gewoon lekker ieder weekend weer naar huis om een biertje te drinken met vriendinnen. Tijdens deze opleiding heb ik een hele mooie ervaring op gedaan door 3 maanden naar school
te gaan op Bali. Nou ja, naar school gaan?
Het was meer reizen en genieten. Ik heb hier toen heel veel van het prachtige
Indonesië gezien en daarna nog een deel van Thailand.
Toen ik terugkwam uit Bali, ben ik stage gaan lopen op de financiële afdeling
van Apollo en Leonardo Hotels en heb ik mijn kamer in Leeuwarden verruild
voor een kamer in Amsterdam. Ik had het daar zo naar mijn zin dat ze mij de
kans hebben gegeven om verder te groeien, en ze hebben mij een contract
aangeboden. Inmiddels is dit alweer anderhalf jaar geleden en ben ik hier nog
steeds werkzaam.
Deze bizarre Corona tijd heeft mij doen beslissen om mijn kamer in Amsterdam
op te zeggen. Nu is mijn kantoor verplaatst van Amsterdam naar een thuiswerkplek in onze nieuwe aanbouw. Door alle impact van de Corona op de horeca,
ga ik er een beetje vanuit dat mijn contract niet verlengd gaat worden.
Daarom ben ik alvast aan het kijken naar een andere baan op het gebied van
financiën, in de buurt van Vaassen. Wie weet heeft iemand een gouden tip.
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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

Op zaterdag ben ik vaak te vinden bij Scouting Maarten Van Rossum aan de
Elspeterweg in Vaassen. Hier ben ik leiding van de Verkenners, kinderen van 10
t/m 15 jaar.
AANBIEDING
Dit doe ik met erg veel plezier! Daarnaast help ik af en toe in de Loarkit
achter
de bar en heb ik samen met de organisatie al 2 hele gezellige avonden mogen
$1.050,organiseren in het pop-up restaurant van ‘t Loar. Is het na ‘De Vrolijke Heksenketel’ en ‘Het Schnitzelparadijs’ weer tijd voor een nieuw thema? (Als Corona
het toelaat uiteraard).
Type 224, 250 x 200 cm (B x D)
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ATIS GEPLAA
G
ATST
TST
INCL. BETONBANDFUNDERING
VAN

$1.160,-

Dit
was een in kijkje in mijn leven. Zijn jullie ook zo benieuwd naar de volgende
AANBIEDING
schrijfster?
Nancy Kohlen,
$1.370,- hierbij wil ik de pen graag doorgeven aan jou.
Type 217, 300 x 200 cm
c (B x D)
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Moppentrommel
Bericht Nederlands Verbond van Psychiaters
Beste medeburgers
Het is in deze tijd van quarantaine normaal als u tegen muren, planten of andere dingen praat.
U hoeft ons pas te bellen als u antwoord krijgt!
Tied veur agrarisch nieuws:
Reporter: “Hoeveel melk geven deze koeien?”
Boer: “Welke? De zwarte of de bruine?”
Reporter: “de bruine”.
Boer: “7 liter per dag.”
Reporter: “En de zwarte?”
Boer: “7 liter per dag.”
Reporter : “ach zo, en wat geef je ze te eten?”
Boer: “Welke? de zwarte of bruine?”
Reporter: “de bruine”.
Boer: “gras.”
Reporter: “En de zwarte?”
Boer: “ook gras”
Reporter (nu geërgerd): “Waarom blijft u vragen om welke koeien het gaat als
de antwoorden toch dezelfde zijn ?!”
Boer: “Omdat de bruine mijn koeien zijn.”
Reporter: “Oh, en de zwarte ?”
Boer: “ook”

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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In het vorige boekje stond een foto van een drietal loarse kinderen namelijk
van rechts naar links Wilma Langenberg – Breden, Gerard van Bussel en Jan
van Bussel.
Wie is dit mannetje dat ons vragend aankijkt?
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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

Gedichie
Het leven
Heel veel dingen in ’t leven.
Vaak sta der niet bij stil.
Ergens wordt dat aangegeven.
Wat vaak griezelig is en kil.
Er mee omgaan is soms moeilijk.
Het verstandelijk denken heeft een grens.
Laten we daar goed mee omgaan.
Wij zijn toch immers maar een mens!!!
Frans Nieuwenhuis

Geen kerstfeest in 1943
Maria geëvacueerd
Jozef in de arbeidsdienst
De ezel burgemeester geworden
De schapen naar Duitsland
De stal in beslag genomen
Driekoningen afgetreden
De herders naar het Oostfront
Jezus ondergedoken
Het kerstgroen voor camouflage
De sterren uitgeleend aan de Joden.
De hond is tewerkgesteld aan het concentratiekamp.
Het stro is verkrijgbaar op sigaret
Het gedenkkoor door Hitler geëngageerd
De Stille Nacht door de R.A.F.
In de war gestuurd
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Over loslaten gesproken
Loslaten wil niet zeggen dat ik niet meer om je geef, het betekent dat ik jou
plaats niet kan innemen.
Loslaten is niet mijzelf terugtrekken, het is het besef dat ik over het bestaan van
een andere geen zeggenschap heb.
Loslaten is niet iemand wijzen op de gevolgen van zijn of haar gedrag maar een
andere juist in staat stellen ervan te leren.
Loslaten is machteloosheid te erkennen en het resultaat uit handen geven.
Loslaten is niet vasthouden, maar ondersteunen.
Loslaten is niet oordelen maar een ander in zijn waarde laten.
Loslaten is niet het middelpunt zijn om alles voor anderen te regelen maar hen
in staat stellen hun eigen weg te kiezen.
Loslaten is de ander niet in bescherming nemen maar hem of haar de realiteit
onder ogen laten zien.
Loslaten is niet ontkennen maar aanvaarden.
Loslaten is niet sarren, schelden of ruziën maar juist op zoek gaan naar mijn eigen tekortkomingen en er wat aan doen.
Loslaten is niet alles plooien naar mijn verlangen maar iedere dag nemen zoals
die komt en mijzelf daar lekker bij voelen.
Loslaten is niet anderen de les lezen en voorschrijven wat ze moeten doen
maar juist proberen diegene te worden die ik graag had willen zijn.
Loslaten is niet het verleden betreuren maat te leven in de toekomst en te
groeien als mens.

Wanneer de dagen langer worden
Na Driekoningen is de kersttijd voorbij en bij veel mensen wordt de kerstversiering zoals de kerstboom opgeruimd. Het is dan ook al duidelijk te merken
dat de dagen al iets langer worden. Mijn ouders hadden daarvoor de volgende
spreuk:
Op kerstmis een hanentred op nieuwjaar.
Op Driekoningen een Hertensprong en
op Marialichtmis een vol uur.
Op 20 januari de gedenkdag van de Heilige Sebastiaan waren vroeger de mensen ervan overtuigd dat van de echte winter begon, men sprak dan van met
Sint Sebastiaan vangt de winter aan en dat is ook de tijd dat de sapstroom in de
boom weer begint.
B.B.
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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

Veilig afstand en afstandelijkheid
Afstand houden
Zo vaak veiliger dan gedacht zoals in het verkeer.
Zo vaak net niet gezien.
Zo vaak net niet geraakt.
De schrik in het hart.
Afstand houden
Zo vaak gewenst er dan gedacht in het mensenverkeer.
Zo vaak te dichtbij gekomen.
Zo vaak te weinig ruimte, de adem benomen.
Afstand houden
Zo vaak noodzakelijker dan gedacht in het groeiend relatieverkeer.
Zo vaak meer angst dan moed.
Zo vaak meer wonden dan geweten ongewenst geblust.
Afstand houden
Zo vaak met afstandelijkheid in het nabije omgaan.
Zo vaak een groet gewenst.
Zo vaak meer vriendelijkheid en mooi makende verbinding gezocht.

Mijn vader zie het al...
Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt in het verkeer dat het goed
ging.
Je denkt dan daar had ik een engeltje op mijn schouder zo is het nu ook met de
corona.
Je ziet het virus niet maar het kan zo maar opduiken de anderhalve meter afstand is niet altijd mooi maar wel nodig.
Mijn vader zei vroeger al als vrienden uit de stad bij hem op visite kwamen,
zij waren gewend om elkaar bij een ontmoeting te zoenen dan was altijd zijn
reactie:
voor mij hoeft dat gelik niet, ik mot er niks van hebben van al die bacillen.
Hij krijgt na al die jaren nog gelijk ook.
B.B.
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1,5 meter maatschappij
• Eet tegen het Corona-virus 7 teentjes knoflook per dag. Het helpt geen zak, 		
maar iedereen blijft in ieder geval wel op een veilige afstand
• Juist omdat jij zo geweldig bent, blijf ik nu op 1,5 meter afstand
• Negatief is het meest positieve woord dat je kunt horen tijdens corona.
• Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met dat coronavirus, ik heb zojuist mijn 		
schoonmoeder afgebeld voor de Pasen.

Internationale opruimdag 2020
Normaal valt deze dag op de derde zaterdag in maart, maar in verband met de
Corona is deze verplaatst naar zaterdag 19 september, ook toen was het virus
nog niet weg, maar we mochten toch weer bij elkaar komen, nog wel met beperkingen van 1,5 meter afstand.
Het doel van deze dag is zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen.
Inmiddels doen er 180 landen mee om onze planeet een grote schoonmaak
beurt te geven.
Dit initiatief is door de klootschietclub van onze buurtvereniging opgepakt en
we hebben de handen uit de mouwen gestoken om niet alleen de kloot zover
mogelijk op onze ronde vooruit te gooien, maar ook onderweg al het zwerfafval op te rapen om zo onze buurt weer een stukje schoner te maken.
Het was ook echt de moeite waard, want toen we aan het einde van het rondje
terug waren bij ons buurthuis hadden we een grote tas vol blikjes, pakjes, plastic zakken etc.
De borrel smaakte deze keer extra lekker en we hadden allemaal een voldaan
gevoel: we hebben een lekkere wandeling gemaakt, en de buurt was weer een
stukje schoner.
We hebben nog even Lekker na kunnen genieten
(op afstand, want Corona was nog steeds onder ons)
H.N.
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Gezegdes
He hef wel vake een stuk in de krage.
’t Valt wel met want krakende wagens lopen ’t langs.
Van boven bont en van onder stront.
Dat kwam heum in zien kraam te passe.
Met dent is gien land te bezeilen.
He is aan lagerwal geraakt.
As ie zo doet dan loop ien ’n keer tegen de lampe.
Een gewaarschuwd man geldt voor twee.
En dat alles onder de mantel der liefde.
He wol altied ’t middelste met de beide enden.
Alles watte he had is geen mieter van oaver gebleven.
Dat is gelul van moeder de Gans.
Wat de vrouw graag mag, eet de man elke dag.
’t Wordt mien verteld tussen neus en lippen deur.
’t Is niet zo makkelijk want ie kunt geen twee heren dienen.
Dat is een loarsen in hart en nieren.
De ene hand wast de andere.
Dat kump hum net van pas.
Doar kan de schoorsteen niet van reuken.
Komt tijd, komt raad.
Ben ie gek dat is water noar de zee dragen.
20

Quote
Ik denk dat ik te veel denk
en je moet ook niet alles geloven wat je zelf denkt.

Belangrijk
Persoonlijk aanmelden nieuwsbrief van ‘t Loar
De nieuwsbrief van ’t Loar wordt per email verstuurd en daarom is het handig
gezien de vele verschillende activiteiten voor diverse leeftijden, dat ieder lid
zijn of haar persoonlijke email adres opgeeft
bij de redactie van de nieuwsbrief.
Mochten er dus binnen een gezin meerdere persoonlijke emailadressen aanwezig zijn en
je wilt graag persoonlijk op de hoogte worden gehouden geef dan je emailadres door aan: hetloar@hotmail.com
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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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