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Van de bestuurstafel
Beste buurtgenoten,
Wat is het alweer lang geleden dat er een Loars boekje is uitgebracht. Maar wat
is het fijn dat we op ’t Loar weer langzamerhand de activiteiten en de ontmoetingen kunnen gaan opstarten.
Wat heb ik, en ik denk ook velen van u, dat gemist!
De Corona hield iedereen in de ban, dus ook ’t Loar. Het belangrijkste was natuurlijk om hier gezond door heen te komen. Niet iedereen is verschoond gebleven van het virus, en sommigen hebben het zwaar gehad. Daarbij heb ik ook
wel gehoord hoe fijn het dan is dat er door de buren aan je gedacht wordt, en
even naar je geïnformeerd wordt binnen de mogelijkheden van dat moment.
Laten we hopen dat de vaccinatie ons allen nu meer veiligheid en ruimte geeft
om elkaar weer op te zoeken. Het Biljarten, Pilates, Jeu de Boules, Klootschieten….het is allemaal weer begonnen. U bent welkom!
En…. zullen we dan toch nog een 3e poging doen om ons Jubileumfeest, 40
jaar ’t Loar’ door te laten gaan? We hebben besloten om de Vossenberg nog 1
keer te reserveren, en wel op vrijdag 3 september. Het wordt dan een “41-jarig
“ bestaan feestje. Het is tenslotte dan ook weer de datum rondom ons jaarlijkse
feestweekend.
We hebben er zo lang op gewacht dus we hopen wel dat iedereen komt.
De uitnodiging hiervoor heeft u onlangs in de Nieuwsbrief gehad en staat ook
nog in dit boekje. Geef u op, dan kunnen we samen een feestje vieren, en dat is
waar iedereen wel behoefte aan heeft: ontmoeting en een feestje!
Intussen zijn we bezig geweest om rond te kijken voor vervanging van de keuken in het buurthuis. Dit is echt nodig. Inmiddels is er een keuken gekocht en
deze hopen we binnenkort te plaatsen. Maar wie houdt dit alles schoon???
Ik doe dan ook een dringende oproep voor een schoonmaker voor het buurthuis. Wie heeft er (wat) tijd over, het mag ook een combinatie zijn van meerdere personen…….of kent u iemand die dit tegen een vergoeding zou willen
doen? Wij horen het graag!
Het zonnetje schijnt, de deuren gaan weer open, het 1e gras is gemaaid, de vakantiegangers fietsen weer rond, de tuin wordt in orde gemaakt en we kunnen
elkaar weer met de nodige voorzichtigheid ontmoeten……Fijne zomer!
Groeten namens het bestuur,
Mieke Jansen van der 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 daar kan ik hier kort over zijn: hetzelfde als wat ik schreef in december
2020.
Vanwege corona lagen alle activiteiten in en om de Loarkit stil.
Tot voor een week (20 mei). Weer begonnen met jeu de boulen en 30 mei begonnen we weer met klootschieten. Omdat beiden buiten worden gespeeld is
dit toegestaan.
Maar nog steeds mogen we niet binnen zitten.
Dus bij een redelijke temperatuur konden we op het terras koffie of iets anders
tot ons nemen. Het is behelpen maar beter iets dan niets.
Wat is het fijn om elkaar weer te ontmoeten en even bij te kletsen over alles wat
ons bezighoudt.
Henk zorgde dat koffie/thee klaar stond en dat alles in goede banen (letterlijk)
werd geleid. Hopen dat in het nieuwe seizoen de deuren weer open mogen.
Ook voor al het andere waarvoor de Loarkit bedoeld is.
Hebben jullie het laatste boekje allemaal goed ontvangen?
Zo niet, geef het dan even door aan een bestuurslid.
Jan Slijkhuis bezorgt ze nu en dat was best even puzzelen voor hem; waar moet
ik zijn.
En hoe doe ik dat in de kortste route er naar toe.
Voor Gradus en mij was dat allemaal heel gemakkelijk geworden na al die jaren
van bezorging. Dat ik er mee moest stoppen was best even moeilijk.
Maar vanwege zere knieën ging het niet meer en toen is Gradus er ook mee
opgehouden.
Ook goed te begrijpen. Hij is deze maand 85 jaar geworden en vond het ook
welletjes.
Hierbij wil hij tevens het Loar bedanken voor de cadeaubon die hij heeft ontvangen.
Jammer dat er nu niemand van het Loar komt om te feliciteren.
Dat was altijd een leuke gelegenheid om iemand te ontmoeten die je niet dagelijks over de vloer krijgt.
Hopelijk kan dat spoedig weer.
Tot ziens in of bij de Loarkit.
Groetjes van Rikie
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Persoonlijk aanmelden nieuwsbrief
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

Coronatijd
Een heel bewogen tijd is het nu, een land en heel de wereld in de ban van angst
en dood.
En toch gewoon blijven werken en studeren op afstand online, het leven gaat
door.
Gevoelens van eenzaamheid, leegte en onwerkelijkheid vergezellen de dagelijkse gewoonte die zo plots in de war is gestuurd
De verlossing is nog niet nabij zoveel nog onzeker maar geef de tijd de kans om
te zijn, vol bevrijding.
En mag jij zelf de hoofdrol spelen met jou kracht, liefde en geloof.
Deel met de ander op welke manier dan ook.
Jouw dromen over de toekomst laat de wereld zien, horen en voelen dat je leeft
met het licht in jouw hart.
Een tijd waarin je nieuwe mogelijkheden zoekt, creëert en uitprobeert zonder
schroom opdat veel mag stralen en blinken ware een nieuwe schepping elke
dag weer.
O. Boelens

4

Wilt u ook wel eens wat anders
met uw haar?

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

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

Aanbevolen door de meeste verzekeraars!

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

isolatiewerken

GISOLA b.v.
voor warmte,
koude en geluid

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

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

Traditie
Tradities zijn belangrijk ze zeggen iets over ons mens zijn, houden mensen
bijeen en vormen cultuur en geven standvastigheid. We kunnen ze niet te lichtzinnig verbreken alvorens we overwegen waarom we dat zouden doen en wat
de gevolgen kunnen zijn want er is iets mystieks in iedere traditie ook al probeert men ervan los te komen. Vaak ervaren we iets onbreekbaar in iets wat zo
innig met hart en geest vergroeit is dat het misschien wel onderdrukt kan worden maar uiteindelijk toch weer opduikt. Het woord traditie heeft haar wortels
in het latijn tradére wat we ook met overleveren kunnen vertalen. Het gaat om
een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven dwars door de tijd heen. Wij mensen hebben behoefte aan tradities
zij geven ons het gevoel van eigenheid zorgen ervoor dat we ergens bijhoren
dat we ons thuis voelen en meer begrijpen wat er omgaat. Tradities kunnen als
waardevol worden beschouwd maar worden soms ook als conservatisme afgedaan als gewoonten die remmend werken op de vooruitgang.
B.B.

Gezegdes
Armoede maakt wijs
Grote voeten vragen grote klompen.
De smerigste varkens willen het beste stro.
Vroeger had je pijn in de rug, nu heb je pijn in het hoofd.
Geld is net koemest als het op een hoop zit stinkt het
maar als je het verspreid wordt ’t een zegen.
Vroeger deden de boeren de aardappel door de molen,
nu gaan ze er zelf door.
Een varken is een schoonheid in de het oog van de motte.
Mijn va zijn va dat was een beer.
Bij de boer moet het van de deel komen.
Wie goede buren heeft kan gerust slapen.
Het zware werk is voor ’t paard en voor het lichte werk moet je oppassen.
Kakelen is niets, eieren leggen is een kunst.
Onze lieve Heer ziet alles maar de buren nog veel meer.
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Bomen
Voor ons leven is een boom erg belangrijk het bevordert zuurstof en werkt rustgevend. Onze voorouders hadden hoge achting voor een boom bij het bouwen
van een nieuw huis, vaak werd er een boom geplant als er een kind geboren
werd. Werd er een jongen geboren dan plantte men een notenboom en als er een
meisje geboren werd een appelboom of pruimenboom. Voor de ingebruikname
van een nieuw huis plantte men een beuk of een eik, ook stond er vroeger op een
trouwkoets een levensboom geschilderd en in de bovenlichten van de voordeur
bij boerderijen en herenhuizen een levensboom. Ze zijn van gietijzer maar vroeger werden ze door de boer zelf in de rustige tijd gemaakt van hout dus ’s winters
en werden aan de buitenkant van het glas bevestigd deze levensboom stamt nog
uit de oude volkscultuur van de Germanen. Bomen hebben zo in het verleden van
het volksgeloof een hele grote plaats ingenomen, het was voor hen het symbool
van leven en dood. De oude Germaanse levensvoorstelling van hemel en aarde,
de gewichtige levensmomenten van geboorte en groei werden zinnebeeldkundig voorgesteld als een machtige boom. Met zijn kruin naar de hemel gericht het
symbool voor leven en met zijn wortels in de aarde het symbool van de dood.
De linde werd vroeger vaak gebruikt als zonwerend maar ook als geneesmiddel
van zijn bladeren, bloemen en zijn bast en zelfs de wortels werden gebruikt als
geneeskracht. In ons buurland Duitsland was het vroeger verplicht om een lindelaan aan te planten voor dat doel maar ook de den, de spar, de berk, de vlier, de
appelboom en de hazelaar stonden in hun huisapotheek, de hazelaar die als wichelroede diende om waterlopen op te zoeken of de staf van Jozef van Arimathea
die van een tak van de hazelaar gesneden was of de meidoorn die vaak als zinnebeeld van vruchtbaarheid gebruikt werd, Bonifatius werd bij Dokkum vermoord
omdat hij de heilige boom van de Friezen omhakte. Onze heidense voorouders
hadden midwinterzonnewende feest, de terugkeer van de zon dit werd gesymboliseerd met het eeuwige groen de levensboom het zogenaamde Joelfeest is door
de christenen omgedoopt naar het kerstfeest, de geboorte van het nieuwe licht
Christus. In de bijbel wordt de boom ook vaak besproken dat begint al in het paradijs met de boom des levens waarvan niet gegeten mocht worden. Hoe dan ook
de boom is voor onze aarde van levensbelang vooral nu wij ons zorgen maken
over de opwarming van onze planeet zelfs zo dat onze huidige Paus Franciscus
waarschuwt met zijn boodschap dit jaar Laudato si:
de vernietiging van het menselijke leefmilieu is verschrikkelijk niet alleen omdat
God de wereld aan de mens heeft toevertrouwd maar ook omdat het menselijk
leven een geschenk is dat beschermd moet worden tegen allerlei vormen van
beschadiging. Elk verlangen om de wereld te beschermen en te verdedigen verondersteld diepgaande veranderingen in levensstijlen, productie- en consumptiemodellen, gevestigde machtsstructuren die vandaag onze samenleving bepalen
aldus Paus Franciscus.
B.B.
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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

Kindermiddag
Kindermiddag zaterdag 4 september met Clown Okidoki
Voor de jongste leden van onze buurtvereniging staat er zaterdag 4 september
een hele leuke middag gepland:

Clown Okidoki komt naar ’t Loar!
Okidoki kan jongleren, goochelen en ballonnen knopen, maar vooral is hij een clown vol
grappen en grollen!
Je zult dit allemaal gaan zien in zijn vrolijke,
interactieve show.
De show is leuk voor alle leeftijden, jong en
oud!
Ook vaders en moeders zijn natuurlijk van
harte welkom.
Meer informatie volgt in een volgende
nieuwsbrief maar zet zaterdag
4 september 15.30 uur maar vast op de
kalender!

Gedichies
Het leven
Heel veel dingen in ’t leven,
vaak sta je 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
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De reuk
Toen mijn zus Maria een kamer op de Speulbrink had gekregen en ik bij haar
op bezoek ging en haar dan vroeg: hoe gaat het en heb je het hier naar je zin?
Dan was steevast haar antwoord: och jonge der is niks meer aan, oud worden is
mooi maar oud wezen niet.
Een gezegde die mijn Leis ook altijd bezigde toen ze zo oud was doordat een
groot aantal van je leeftijdsgenoten wegvallen. Je voelt dat je eenzamer wordt
en het verleden en ouderlijk huis was dan meestal het gesprek waar wij het
best over konden praten. Ik vroeg haar wat is het eerste wat jou herinnert aan
onze ouders. Maria haar eerste reactie was de schort van ma, die reuk die aan
die schort zat. Moeder had vroeger altijd een schort voor dat was haar werkkleding zo’n ding kon je over de jurk dragen die ving de eerste klappen op
zodat de jurk niet zo gauw smerig of vies werd. Dit kledingstuk was snel om te
doen en kon je als er visite kwam ook snel weer af doen. Mijn vraag aan Maria:
wat was dat van reuk die je zo aan dit doet denken dat kon ze niet verklaren alleen het was de vertrouwde reuk van moeder als ik tegen haar aan stond dan
wist ik dat ik veilig was. Moeder deed alles met de schort, het deed dienst als
ze aardappels uit de kelder haalde, de schort werd als pannenlap gebruikt om
de hete pannen van de kachel te halen, onze tranen of natte neus werd er mee
afgeveegd, de schillen van de aardappels en groenteresten werden in de schort
zo naar het vee gebracht. Een multifunctioneel kledingstuk waar met de kennis
van nu heel veel bacteriën in zouden zitten. Maria heeft er een mooie herinnering aan. Aan pa zijn manchesterse kalkbroek zat een reuk van cement en kalk.
Wij waren het er samen goed over eens dat die ouders van ons hardwerkende
mensen waren die hun kinderen goed hadden opgevoed en op deze manier
goede en lieve ouders waren ook al zat er een reukje aan.
B.B.
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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

Gedichies
Ik gun je de wereld
Schrijf je naam in de schaduw,
en volg het ochtendgloren.
Kijk naar de zon die opkomt,
en wordt opnieuw geboren.
Pak je tas en neem je rugzak,
volg je eigen pad.
Ontmoet veel mooie mensen
en sluit ze in je hart.
Ontdek de wereld en ga op avontuur,
zoek en leef, beleef en vind.
Ik gun jou het allermooiste,
mijn liefste lief, mijn kind.
Uit de gedichtenbundel van Marieke Gorkink. Dec. 2019

DE BOSRAND








  

  

Jumbo historische plaatjes ruilen
Een geweldig initiatief van enkele Vaassenaren en Jumbo resulteerde in een
boek waar historische plaatjes van en uit Vaassen, verzameld en ingeplakt
moesten worden.
Bij buurtvereniging “het Loar” hadden ze al snel door dat je dit niet alleen kunt
en dat samenwerking tot snel resultaat kan leiden. Bij de Loarkit stond in de
boekenkast onder de overkapping een schoenendoos met daarin ingebrachte
dubbele plaatjes.
Daar kon je terecht om je plaatjes aan te vullen en dubbele plaatjes weer in te
brengen.
Dat dit goed werkte werd al snel bekend. Het duurde niet lang of bijna heel
Vaassen wist dat je bij de Loarkit plaatjes kon ruilen als je er maar zorgde dat je
ook weer dubbele plaatjes inbracht.
Dat dit soms tot hectische en hilarische situaties leidde was onvermijdelijk.
Ik ben daar meerdere malen geweest en heb leuke maar ook minder leuke situaties meegemaakt.
Mensen die wel plaatjes kwamen halen maar hun dubbelen niet beschikbaar
stelden.
Dat was niet echt de bedoeling. Gelukkig kwam dit niet vaak voor. Meestal was
het oergezellig en gunden de mensen elkaar de plaatjes en werd er onderling
gewisseld en hielp men elkaar om ervoor te zorgen dat iedereen het boek maar
vol kreeg. Het bleef niet bij het wisselen van plaatjes maar de persoonlijke contacten leiden ook vaak tot interessante gesprekken.
Dat zo langzamerhand iedereen het boek compleet kreeg, kon je afleiden uit
het feit dat de doos met dubbele plaatjes steeds voller werd.
Buurtvereniging “het Loar” hartelijk dank voor dit initiatief.
Heel Vaassen heeft hiervan
kunnen genieten.
Dit laat weer eens zien dat
gezamenlijke inspanning
tot grote resultaten kunnen
leiden.
Theo Splinter
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Bedankjes
Na mijn heupoperatie werd ik na mijn thuiskomst verrast met een cadeaubon
van de buurtvereniging ’t Loar daarvoor mijn hartelijke dank.
Leentje Broekers
De corona had mij bijna te grazen genomen maar door de inzet van dokters
en verpleging van het ziekenhuis en Casa Bonita maar ook mede door de vele
kaarten en telefoontjes van familie, vrienden en buren die mij op veel manieren
het gevoel gaven dat ik gedragen werd, ben ik heel dankbaar.
Bennie Breden
Buurtvereniging hartelijk bedankt voor de cadeaubon die ik kreeg nadat ik een
nieuwe heup had gekregen.
Jan Harleman
Wij danken iedereen heel hartelijk voor de belangstelling tijdens de afscheidsrit
over ’t Loar van onze (schoon) moeder en moeder Marie van Bussel - Breden.
Dat jullie haar ondanks het slechte weer een laatste groet hebben gebracht
heeft ons diep geraakt.
De kinderen van Marie.
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Wij feliciteren
In 2020: Carla Duijn met haar 65ste verjaardag
Jo Nengerman met haar 75ste verjaardag
Grad Kremer Leerkes met haar 88ste verjaardag
In 2021: Dick Bekamp met zijn 65ste verjaardag
Bennie Bourgonje en Frits Diks met hun 70ste verjaardag
Rieks Esman - van Maurik , Jan Huisman en Gradus Gorkink met hun 85ste
verjaardag
Grad Bourgonje en Wim Bourgonje met hun 87ste verjaardag
Gerard van Bussel met zijn 89ste verjaardag
Toos van Bussel – Bourgonje met haar 93ste verjaardag
Namens de buurtvereniging van harte gefeliciteerd.

Een ziekenattentie werd gebracht aan
Leentje Broekers en Jan Harleman
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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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.

Dank je wel Nienke voor het doorgeven van de pen!
Ik vond het leuk om te lezen wat je allemaal hebt gedaan.
Toen ik het verzoek kreeg om wat op papier
te zetten over mezelf heb ik even getwijfeld of
ik een open en uitgebreide versie zou doen of
een wat meer oppervlakkige algemene versie.
Ik heb gekozen voor de eerste optie.
Mijn naam is Nancy Bickes en ik ben getrouwd
met Tony Kohlen. Het is voor ons beiden ons
tweede huwelijk en inmiddels zijn Tony en ik
alweer 16 jaar getrouwd. Wij wonen samen
met onze hond Sammie sinds mei 2018 met
veel plezier aan de Hogenkampseweg 3.
Wij hebben allebei een zoon en een dochter uit ons eerste huwelijk. Samen
hebben we dus 4 kinderen die allemaal al volwassen zijn en in het westen van
het land wonen. Ook hebben we dit jaar een eerste kleinzoon van mijn zoon en
schoondochter waar we heel blij mee zijn.
Ik gebruik mijn eigen meisjesnaam als achternaam en merk dat dat soms wat
verwarring geeft. Formeel heet ik Nancy Bickes-Kohlen. Ik heb dus de naam
van Tony achter die van mezelf laten zetten

😎

Ik ben geboren in Deventer op 31 december 1960. Een oudejaars kind en
inmiddels 60 jaar oud. Ik kom uit een gezin met 5 kinderen, ik was het enige
meisje (veel geplaagd en niet verwend zoals men soms verwacht ) Ik heb 3
oudere broers en 1 jongere broer. Soms wordt mij gevraagd waar mijn roots
liggen omdat aan mij te zien is dat ik niet 100% Nederlands ben. Ik ben Indisch,
wat wil zeggen dat mijn voorouders een mengelmoes zijn van Europees en
Indonesisch. Mijn ouders zijn geboren en getogen in Indonesië en zijn na de
tweede wereldoorlog, toen Indonesië onafhankelijk werd, naar Nederland gekomen. Mijn vader was een KNIL militair. Er zit een mengeling van Europees
en Indonesisch bloed in mijn familie. Zo heette mijn moeder Marietje Janssen
(ze had een vader die uit Limburg kwam) en mijn achternaam Bickes komt oorspronkelijk uit Duitsland.
Tijdens de lagere en middelbare school heb ik in Deventer gewoond en ben op
mijn 18e verhuisd naar Leusden omdat ik de HBO verpleegkunde ging doen.
Tijdens mijn studie heb ik in Leusden en Utrecht gewoond.

😀

Na de HBO V heb ik een paar maanden als verpleegkundige in het ziekenhuis
gewerkt maar omdat mijn hart bij de thuiszorg lag ben ik als snel als wijkverpleegkundige gaan werken in Vianen.
Mijn eerste echtgenoot woonde in Rotterdam en daarom ben ik in 1987 ver12

huisd van Utrecht naar Rotterdam Na de bevalling van mijn zoon Bas in 1988,
ben ik opnieuw gaan studeren aan de Erasmus Universiteit; Beleid en management in de gezondheidszorg. Dit was een dagstudie die 4 jaren duurde. Ik heb
er iets langer over gedaan omdat tijdens mijn studie in 1993 mijn dochter
Suzanne werd geboren.
Na mijn studie ben ik weer in de gezondheidszorg gaan werken en heb vele
jaren met veel plezier de functie vervuld van locatiemanager van een thuiszorgorganisatie en een verpleeghuis in Capelle ad IJssel.
In 2001 ben ik gescheiden. Tony en ik zijn getrouwd in 2005.
Omdat ik in 2017 een zware hersenschudding kreeg moest ik tijdelijk stoppen
met werken. Eigenlijk zouden Tony en ik In Rotterdam een huis gaan bouwen
aan de rand van de stad omdat Tony daar bouwkavels had. Tijdens mijn ziek
zijn keek ik als “tijdverdrijf” regelmatig op Funda en bij toeval vond ik deze
mooie plek aan de Hogenkampseweg. Geheel vrijblijvend maar wel nieuwsgierig zijn Tony en ik op een zaterdagavond gaan kijken naar het huis en de mooie
tuin en we werden eerlijk gezegd meteen verliefd op het geheel. Door de klik
die we hadden met Obbe en Marijke (de vorige eigenaren) en hun fantastische
hulp konden we aan de Hogenkampseweg gaan wonen.
Helaas kreeg ik aan de Hogenkampseweg in 2018 opnieuw een zware hersenschudding (een zwaar kelderluik viel op mijn hoofd) waardoor ik blijvend hersenletsel heb opgelopen. Ik heb nog geprobeerd te werken met de klachten die
ik had maar dat ging niet.
Vergeleken bij vroeger leid ik nu een heel rustig leven in Vaassen op het Loar en
het bevalt Tony en mij erg goed. Tony is met pensioen en net klaar met de verkoop en het bouwrijp maken van de bouwkavels in Rotterdam.
De vriendelijkheid en de openheid van de Vaassenaren en de mensen op het
Loar vinden we hartverwarmend en we voelen ons hier thuis. Op donderdag
doen we mee met jeu de boules en we verheugen ons op de leuke activiteiten
die weer kunnen plaatsvinden nu de corona maatregelen afnemen. Oh ja en als
het goed is gaan we in samenwerking met anderen binnenkort het Loarkrantje
rondbrengen dus zien jullie ons nog wel eens voorbij fietsen of rijden.
Als hobby ben ik gaan leren pottenbakken en dat doe ik in Epe in atelier
Bronnenstijl.
Ook wandel ik met veel plezier met Sammie in de vele mooie losloopgebieden
in deze regio. En natuurlijk steek ik ook de nodige uurtjes in het tuinieren.
Onze kinderen die in het westen wonen komen regelmatig logeren en ook hun
vrienden vertoeven graag bij ons. Verder weg gaan wonen van de kinderen
betekent voor ons gelukkig niet dat het contact minder is. En ondanks de
afstand ga ik in de nabije toekomst gewoon oppassen op mijn kleinzoon. Ik ga
dan op stap met de kleine camper die we hebben en kan overal rusten als dat
nodig zou zijn voor mijn hoofd. Kortom voor alles is een oplossing te vinden.
Ik hoop een beetje een beeld te hebben gegeven van mezelf
en geef graag de pen door aan mijn buurvrouw Mia Claessen.
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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
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In het vorige boekje stond een foto een jeugdfoto van Guus Breden.
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Moppentrommel
Een kalende witharige man op leeftijd kwam afgelopen vrijdag
bij een juwelier binnengelopen met een prachtige en veel jongere dame aan
zijn zijde.
Hij zei tegen de juwelier dat hij op zoek was naar een hele speciale ring voor
zijn mooie vriendin. De juwelier bekeek zijn voorraad en kwam met een mooie
ring van € 5000,- euro aan. Maar de oude man zei; ‘ik ben eigenlijk op zoek naar
een ring die nog specialer is’.
Met deze verklaring ging de juwelier opnieuw naar zijn voorraad en kwam met
een nog meer exclusievere en veel duurdere ring aanzetten.
Deze schitterende ring kostte € 40.000,00 euro.
Na het horen van deze prijs begonnen de ogen van de mooie jonge vriendin te
sprankelen en haar hele lichaam begon te trillen van opwinding.
De oude man zei daaropvolgend; ‘deze ring nemen we’.
De juwelier vroeg aan de oude man; “hoe ga je deze ring betalen” waarop de
oude man zei:
‘ik betaal deze ring met een geldcheque van € 40.000,-- euro en ik weet dat je
ervoor moet zorgen dat mijn geldcheque gedekt is dus ik schrijf deze cheque
nu uit en dan kun je aanstaande maandagochtend de bank bellen om te verifiëren of de geldcheque goed is dan kom ik maandagmiddag de ring ophalen’.
Vervolgens verlieten de oude man en zijn opgewonden vriendin haastig het
pand.
De maandagochtend daarop belde de juwelier boos de oude man op en zei;
‘er staat helemaal geen geld op je rekening en de geldcheque is daarom ook
niet gedekt
waarop de oude man zei: inderdaad dat is slecht nieuws dat klopt helemaal
dat er geen geld op staat maar laat ik je het goede nieuws vertellen
over mijn GEWELDIGE WEEKEND met mijn mooie jonge vriendin…..
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Recept
Heerlijk pittig zomers recept zonder vlees
Een zomers recept wat niet zwaar op de maag ligt…
Wat heb je nodig aan ingrediënten voor 4 personen:
3 el Zonnebloemolie
400 gram Tofu
1
kleine rode peper
300 gram zilvervlies rijst
2
uien
1
teen knoflook
450 gram zoete aardappelen
500 gram broccoli
2
el Indiase milde currypasta
300 gram groentebouillon
200 ml kokosmelk
2
el verse koriander
1
snufje peper
Bereidingswijze
1. Verhit de olie in een braadpan en bak de tofu met de peperreepjes al omscheppend lichtbruin en knapperig. Schep de tofu met de peper uit de pan
en laat dit op keukenpapier uitlekken.
2. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Fruit intussen in
de braadpan de ui al omscheppend 3 minuten. Voeg de knoflook toe, zoete
aardappel en plakjes van de steel van de broccoli toe en bak 2 minuten mee.
Let op: schil de steel van de broccoli voordat je deze in plakjes snijdt. Schep
de currypasta erdoor.
3. Voeg de bouillon, kokosmelk 7-8 minuten met de deksel op de pan.
4. Schep de broccoliroosjes erdoor, stoof de groenten in nog een 5-6 minuten
beetgaar. Voeg de tofu toe.
5. Schep rijst in 4 borden en verdeel er de curry over.
6. Bestrooi het met koriander.
Selamat makan oftwel eet smakelijk!
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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

De bewoners van ‘t Veen rond 1900
‘t Veen heeft vroeger op ’t Loar altijd bijzondere plaats ingenomen als jongen
vond ik de verhalen van ’t Veen die onze ouders en buren vertelden heel
spannend. Het waren marskramers die op ’t Veen altijd welkom waren, was het
niet voor de handel dan wel voor de verhalen die deze mensen van de verre
wereld en de grote steden naar hier brachten. Wie waren de bewoners van die
tijd op het Veen en waar kwamen zij vandaan. Frits Derksen die jaren vrijwilliger
bij ons op het Parochie Kerkhof was heeft mij voor zijn overlijden veel verteld
over zijn voorouders. Veel van hen lagen op ons kerkhof begraven als wij langs
de oude graven liepen dan zei hij: hier ligt opa Frits of zoals hij hem bij zijn bijnaam “de Klep” noemde of bij de rustplaats van Willem Wezenberg en de grote
Mina allemaal namen die ik vaak had horen noemen van mijn vader.
Onze Frits die ons in 2020 is ontvallen vertelde mij dat de Derksens uit de
provincie Utrecht kwamen en dat ze hier met het bouwen van enkele villa’s in
Vaassen terecht kwamen, het waren bouwvakkers. De eerste Derksen was
Frederik Derksen waar die ’t Veen dan heeft gekocht is mij niet bekend. Zijn
vrouw was Petronella Dekker en zij kregen een zoon Dirk Hubertus. Hubertus
werd hier Bertus genoemd en Bertus huwde de weduwe Wilhelmina Bouwmeester, zij was eerder getrouwd geweest met Teunis Marissink waarvan ze een
zoon had Toon genaamd maar daarover later meer nadat Wilhelmina overleden
was trouwde Bertus voor de tweede keer met Gerarda Breede waarvan hij twee
kinderen kreeg Frederikus Martines de opa Frits en grote Mina. Opa Frits kreeg
twee dochters en een zoon Gerarda Derksen. Wilhelmina Derksen en Bertus
Derksen de vader van onze Frits. Gerarda trouwde met Jan Montizaan de
ouders van Bennie en Jan Montizaan.
Wilhelmina trouwde met Bernard Haverkamp. De grote Mina en Willem
Wezenberg kregen een dochter dat was Bertha Wezenberg zij huwde met Pieter de Mijer een vluchteling uit Belgié, uit de ijzerstreek waar tijdens de eerste
wereldoorlog hevig gevochten werd. Bertha Wezenberg kreeg twee kinderen
van Pieter de Mijer zoon Charles en dochter Mientje.
Bertha de Mijer-Wezenberg is niet oud geworden zij stierf aan tuberculose oftewel T.B. op 28-jarige leeftijd en is op de parochie kerkhof begraven. De grote
Mina is in het jaar 1943 gestorven 63 jaar oud haar man Willem Wezenberg
stierf in 1952 89 jaar oud.
Pieter de Mijer stierf in het jaar 1963 70 jaar oud. Pieter de Mijer verkocht
’t Veen aan Johan Dijkman die het na een aantal jaren verkocht aan Dirk
Overeem. Dijkman vertrok naar het Achterhoekse Groenlo thans boert de zoon
16

van Dirk Jan Overeem met zijn familie op ’t Veen. Het oude huis die op de ene
foto nog deels te zien is, is verdwenen maar de oude lindeboom die staat er
nog in volle glorie.
In een volgens boekje komen de gasten die op ’t Veen verbleven aan de beurt.
B.B.
Hieronder de foto van de bewoners van ’t Veen
1ste rij Gerarda de Breede, Hubertus Derksen, Mientje de , de grote Mina Derksen,
Gerarda Derksen met zoontje Bennie Montizaan dochter van Frits Derksen ‘de Klep’.
2de rij Bertha de Mijer-Wezenberg met hondje en Piet de Mijer zoon van Belgische
vluchteling.
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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’
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