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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?
Met bovenstaand stukje begon ik vorig jaar de rubriek van de Bestuurstafel
in het Loarse boekje van december. En tot mijn en onze verbazing is het nog
steeds zo!!
Tussendoor hebben we gelukkig nog wel iets kunnen doen maar al snel
moesten we ons weer houden aan de corona maatregelen. Want ook wij willen
er voor zorg dragen dat de mensen gezond blijven en dat het virus niet binnen
de bezoekers van de Loarkit toeslaat.
Toegang tot het buurthuis met de QR code, afstand bewaren, het buurthuis
open tot 17:00 uur, het is niet anders, maar het is wel een gemis. Gelukkig
kunnen op dit moment de Jeu de Boule, klootschieten, tuinploeg nog wel
aan de gang. Dus mocht u zin hebben om hier aan mee te doen dan bent u
natuurlijk welkom.
Sinterklaas is gelukkig wel langs geweest voor de jeugd. Buiten bij de Loarkit
heeft hij de kinderen ontvangen en een cadeautje gegeven. Een creatieve maar
leuke oplossing.
De oliebollen zullen wel gebakken worden op 30 december.
Geef uw bestelling door, op deze manier steunt u de vereniging.
Fijn dat er mensen in de buurt zijn die dit organiseren en doen. Bedankt!
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 2022!
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?
Om maar met de deur in huis te vallen: wat betreft de Loarkit was het weer
minimaal.
Die vervelende corona houdt ons nog steeds in zijn greep. En daar zijn we
voorlopig ook nog niet van af en misschien wel nooit.
We moeten ons maar met de kleine beetjes vrijheid tevreden stellen en de
moed niet verliezen. Er zijn altijd wel veel ergere dingen dan een beetje
inperking van leuke activiteiten. Genoeg over corona.
In ons vorige nummer schreef ik dat er weer wat reuring in de Loarkit was maar
dat was van korte duur. Na een nieuwe persconferentie was de aankondiging
dat BEDANKJE na 20.00 uur de deur dicht moest dus de avondactiviteiten
konden sowieso niet doorgaan.
De mondkapjes weer terug en voldoende afstand houden.
En dus werd ook ons jubileumfeest weer geschrapt.
De kindermiddag op 4 september was wel een groot succes.
Vele kinderen genoten van clown okidoki.
En op 27 november komt Sinterklaas een bezoek brengen.
De griezeltocht op 20 november werd ook afgelast.
En wat er verder op stapel staat hangt ook van de volgende persconferentie af
of het allemaal kan plaatsvinden.
Het is nu 27 november en verder als 3 weken vooruit kan er niets definitiefs
over geplande activiteiten gezegd worden.
Wat zou het fijn zijn als de nieuwjaarsreceptie op 7 januari wel door zou kunnen
gaan.
Kunnen we ook eens kennismaken met onze nieuwe bewoners van de
Wildweg, Kluinweideweg, Prins Bernardlaan en Hertenkampsweg.
Want verder dan dat ze met de hond wandelen en je een praatje kunt maken
kom je nu niet.
Houd daarom de nieuwsbrief, uw mail of facebook goed in de gaten.
Hierdoor wordt u op de hoogte gehouden van wat er nog wel georganiseerd
wordt.
Waarschijnlijk wel een oliebollenverkoop want dat is hard nodig voor onze kas
want die heeft het door alle beperkingen zwaar te verduren.
Als we ons nu allemaal goed aan de voorschriften houden dan is er misschien in
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het nieuwe jaar weer wat meer mogelijk. Want corona krijgen is het laatste wat
je wilt.
Enkele buurtbewoners hebben het aan den lijve ondervonden en dat was en is
echt niet fijn.
We moeten proberen er positief in te blijven staan en in kleine kring gezellige
kerstdagen vieren. En dan met een rustige oud en nieuw (dit keer weer zonder
vuurwerk) het nieuwe jaar ingaan.
Maak er samen het beste van.
(Ut kump goed)
				Groetjes van Rikie Gorkink.

Sinterklaas kwam naar ‘t Loar
Op zaterdag 26 november bracht Sinterklaas een bezoek aan de kinderen
van ‘t Loar.
In plaats van een feestje in de Loarkit werd het een meet&greet op het terras.
Maar dat mocht de pret niet drukken, we waren allang blij dat de
Goedheiligman dit jaar toch mocht komen!
Er werden Sinterklaasliedjes gezongen en er werden grapjes gemaakt.
Alle kinderen mochten bij Sint aan tafel komen zitten om een praatje te maken.
Van de pieten kregen ze vervolgens een cadeautje. De oudste kinderen kregen
lego, de jongere kregen duplo. En zelfs de allerkleinsten was Sint niet vergeten.
Ook voor baby Veerle (1 maand oud) en
baby Sem (2 maand oud) lag er een pakje
klaar.
Verder werden de kinderen verwend met
pepernoten, chocola en snoepgoed
(geschonken door een gulle
buurtbewoner, waarvoor dank!).
Helaas konden er twee kinderen niet
aanwezig zijn omdat zij in quarantaine
zaten.
Maar zij werden natuurlijk niet vergeten.
Na het bezoek aan de Loarkit heeft Sint
de cadeautjes hoogstpersoonlijk bij hen
thuis langsgebracht.
Ondanks de maatregelen was het
een geslaagde middag met veel blije
gezichtjes!
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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

Hondentrimsalon ‘het Loar’
Wie ben ik?
Marion van Lienden, gediplomeerd hondentrimmer en trotse eigenaar van
hondentrimsalon het Loar aan Rietenweg 4 op de rand van ons mooie Emst/
Vaassen.
Na jarenlang administratief werk gedaan te hebben, werd het tijd voor wat
anders.
Het roer om. Ik heb mijn hart en passie gevolgd en ben begonnen met de
opleiding Hondentrimmen. Geweldig, wat een afleiding en energie geeft me
dat.
Veel ervaring opgedaan door stages te lopen in drie verschillende salons.
En nu heb ik mijn eigen salon waar alle honden welkom zijn.
Groot, klein, jong, oud, lief en minder lief…
Of het nu een volledige trimbeurt is of alleen voor wassen, ik zal met liefde en
passie aan uw viervoeter werken.
Wil je een afspraak maken
of meer informatie?
Neem dan gerust contact
op: 0578-572399 of
06-34600950.
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Wij feliciteren
Jos Harleman en Bert Langenberg met hun 65ste verjaardag.
Jaap Spijker en Obbe Zonderman zijn 75 jaar geworden.
Rikie Gorkink, Annie van den Esschert, Nelis van Lienden en
Frans Nieuwenhuis
met hun 80ste verjaardag.
Trees Timmer met haar 85ste verjaardag.
Miep Kolkman-Bourgonje met haar 89ste verjaardg
Namens de buurtvereniging van harte gefeliciteerd.

Een ziekenattentie werd gebracht aan
Gerald Wijnhoud wij wensen hem namens de buurtvereniging
van harte spoedig herstel toe.

Bedankjes
Beste Mensen,
Bedankt voor de mooie attentie voor mijn 80ste verjaardag.
Groetjes Annie van den Esschert
Ik wil de buurtvereniging ’t Loar hartelijk bedanken voor de kadobon die ik met
m’n 85ste verjaardag heb mogen ontvangen.
Het was gezellig met Linda.
Frans Nieuwenhuis
Op 11 september jl. ben ik 75 Jaar geworden. Zoekend naar een parkeerplaats
in Iseo belde Mieke Bourgonje mij.
Om te feliciteren en voor het maken van een afspraak om een cadeautje van
‘t Loar te brengen. Op 1 november zijn Mieke en Bennie Bourgonje bij ons in
Bathmen geweest. Het was leuk om ze weer te ontmoeten en bij te praten over
‘t Loar.
Bij deze bedank ik de Buurtvereniging hartelijk voor deze attentie.
Obbe Zonderman
6

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
Ik wil de buurtvereniging ’t Loar nog bedanken voor de bon op mijn 85ste
verjaardag.
Riek van Mourik - Esman
Hierbij wil ik de buurtvereniging hartelijk bedanken voor de cadeaubon en het
gezellige bezoekje van Linda spijker voor mijn 90ste verjaardag!!
Hartelijke groeten van Anna Marissink - Bourgonje
80 jaar geworden en in alle rust gevierd.
Buurtvereniging: hartstikke bedankt voor de bon die ik mocht ontvangen.
Ik heb hem met smaak genuttigd!
Nelis van Lienden
Ik wil de buurtverenging nog bedanken voor de cadeaubon die ik in de
brievenbus mocht ontvangen voor mijn 70ste verjaardag.
Gradus van Essen
In september mocht ik 80 jaar worden.
Ter gelegenheid hiervoor kwamen mijn buurvrouwen Gerrie en Dikkie mij
hiermee feliciteren namens de buurtvereniging.
Hartelijk dank voor het bezoek en de smakelijke kadobon.
Rikie Gorkink

Kerstgedachte
Soms ontmoet je een mens
Soms ontmoet je een mens bij wie je mag zijn
zoals je bent, onzeker en klein.
Iemand bij wie je veiligheid vind
en weet dat je ondanks je fouten toch wordt bemind.
Soms ontmoet je een mens
met een warmvoelend hart.
Daar voel je je geborgen in leed en smart.
in aanvoelend weten zonder te vragen
wordt geholpen jouw zorgen te dragen.
Soms ontmoet je een mens
die jouw warmte vraagt
en wie jij je innigste liefde toedraagt.
Zo ontstaat harmonie, is het goed om te leven;
wat jou geschonken is mag jij verder geven.
Zuster Anima Criasta

Nieuwe leden buurtvereniging
Heugelijk nieuws de buurtvereniging ’t Loar is wederom groter gegroeid met
een aantal nieuwe leden nl:
Pieter Bosveld en Antje van Rees, woonachtig op de Prins Bernardlaan 32.
Hartelijk welkom en wij hopen dat jullie veel plezier aan de buurtvereniging
mogen beleven!

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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‘t Loar
’t Loar een geïsoleerd buurtschapje met zeven hutten zo rond 1500 aan de ene
kant het zandweggetje wat nu de Kluinweideweg is het drassige stuk grond
begroeid met struiken en bomen.
Een stuk grond tot aan de weg achter de Cannenburch wat nat en sompig was
en aan de andere kant tot aan de wat nu de Bloemendaal een stuk drassige
grond genaamd de flesse.
De Kluinweides zijn rond 1900 geschikt gemaakt en ontgonnen door de
Nederlandse Heidemij.
De zeven hutten van de bewoners van ’t Loar stonden rond de Loarse kamp,
dat is het hoge gedeelte tussen de Laarseweg en de Kluinweideweg.
De drassige Kluinweides waren ’t bezit van de heren van de Cannenburch,
de bewoners werden gedoogd maar men moest wel hand- en spandiensten
verrichten voor de adel, ze leefden van wat de schrale grond hen bood. Er was
water genoeg maar verder werd alles bij elkaar gescharreld oftewel armoe
troef. De Reformatie brak aan en zoals overal in Nederland waren de meeste
mensen hier Rooms Katholiek zo ook de loarse mensen.
Toen Vaassen en de Veluwe over ging tot het nieuwe geloof bleven de loarse
mensen net als hun broodheer Rooms Katholiek het was altijd altijd al zo
geweest zij vonden het wel goed.
Zij deden hun plicht voor hun heer en verder waren ze druk om het hoofd
boven water te houden. Als er voor de heren gewerkt moest worden dan
werden ze door de rentmeester opgeroepen en dat werd door hem netjes
opgetekend in een boek. Die rentmeester woonde op de plek waar nu de
familie Straatman woont, dat boek is altijd bewaard gebleven totdat de oude
boerderij van de familie Weultjes is afgebrand. Veel dingen en spulletjes
hebben ze uit het huis kunnen redden behalve dat belangrijke voor ons
loarse geschiedenis boek. Mijn vader die bij de familie Weultjes wel eens werk
verrichtte heeft al eens in het boek mogen kijken. Na de Reformatie waren
de katholieken tweederangs burgers in de ogen van de Oranjegezinden
en protestanten omdat zij nog achter het oude Habsburgse rijk stonden.
Zij mochten geen openbare diensten meer houden maar dat geïsoleerde
Loar ging gewoon op de oude voet door. Maar mensen waar men op neer
keek, trekt mensen aan die in de rest van ons land ook met de nek werden
aangekeken. Zo kwamen hier handelsmensen aan die in de steden van allerlei
handel hadden maar ook scharenslijpers, zigeuners en joden die hier op ’t Loar
hun handel sleten en die mensen brachten met hun handel ook hun taaltje mee
en zo hebben de toenmalige loarsen dat taaltje hun eigen gemaakt. Zo is van
dat handelstaaltje ons loarse taaltje ontstaan, veel woorden en uitdrukkingen
zijn er door de jaren heen bijgekomen zodat het echt ’n loarse taal is geworden.
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Hondentrimsalon ’het Loar’

Marion van Lienden
Rietenweg 4
8166 JS Emst
Behandeling op afspraak
Tel.
: 0578-572399
B.g.g. : 06-34600950
E-mail : marionvanlienden@gmail.com
WWW : trimsalonhetloar.nl

Tractoren en werktuigen
Tuin- en parkmachines
Stalinrichtingen
Staalconstructies
WITTEVEEN | Laarstraat 10, Emst | T 0578 66 15 09 | www.witteveen-emst.nl

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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Het wordt nu niet meer veel gebruikt maar in de tweede wereldoorlog en in
de bezettingstijd was het nog wel makkelijk want de verraders, de NSB’ers kon
je met een enkel woord om de tuin leiden. Dat afgescheiden wonen, er waren
geen verharde wegen en het vreemde taaltje heeft de bewoners van ’t Loar
geen goede naam gegeven want anno 2000 heet nog als men vraagt waar je
vandaan komt is het, Oh kom je van ’t Loar! Ik heb iedere familie gekend en ik
kon geen mens vinden die wat op zijn kerfstok had. Dit jaar hoorde ik nog van
een paar mensen die hier uit Vaassen kwamen en net als ik in Casa Bonita in
quarantaine zaten voor corona besmetting, die komt van ’t Loar, ik dacht zie
daar heb je weer dat oordeel wat de ene mens boven de ander stelt. Toevallig
kreeg ik bijval van een verpleegster uit Elspeet die zei: wat is er nu van verschil
ieder mens is toch geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.
Nu zullen wij enkele woorden en begrippen uit de toenmalige loarse taal
opschrijven.
Een huis werd een kit genoemd en de kerk een premerskit en de kroeg een
buuskit.
Pastoor of dominee: premersbink
Bidden: premen
Iemand die katholiek is: hultien of peetje
Iemand die protestant is: spepkens
Het buurthuis: loarkit
Weg of straat: schoetspad
Een vrouw: mos en een man werd bink of grom genoemd.
Meisje: mossien en een jongetje: grommegien
Hoofd: dullemutse
Neus: snuveling
Mond: murf
Oren: flappers
Ogen: tuurlings
Haar: rispers
Snor: rispers onder de snuveling
Tanden: bietlings
Handen: vemen
Vingers: vikkers
Onderlichaam: huil
Benen: schitsies
Voeten: tredelings
Broek: Luens
Schoenen of laarzen: betiensen
Zand: demes
Een wei of gazon: demes rispers
Praten: keubelen
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Vasten geen vlees op vrijdag R.K.: klipse
Ongeduldig of druk: branderig
Iemand van weinig aanzien: flapdrol
Slecht volk: gajes
Kwaad: hellig
Onzettend kwaad: hoornebuus
Iemand die de kantjes ervan afloopt: klaploper
Door de vingers zien: matsen
Mes of dolk: koutje
Dronken zijn: buuzig wezen
Voor niks gedaan: louloene
Gek: maf
Hij is nog aardig sterk: nog mans zat
Rug: stram
Hond: heuvel
Kat: mauwerik
Vis: zwemmeling
Schaap: bléderik
Geit: mekkerik
Haas: gries jassien
Koe: hoornnikkel
Paard: trappeling
Varken: porkert
Luis: griksien en veel luizen: griksies
Vlo: huppeling
Mooi, aardig of leuk: grandig
Lelijk of niet mooi: meeps
Eten: biksement en brood: ’n taai hoef
Op pad gaan: schoetsen
Schoenen: betienzen
Vocht of melk: plump
Fles: hulze
Borreltje oftewel glaasje Jenever: vunkeltien
Melk van de koe: plump van de hoornnikkel
Visboer: vishoetse
Vlees: flip
Slager is: fliphoetse
Vlees van een koe is: flip van een hoornnikkel
Vlees van een paard is: flip van een trappeling
Vlees van een varken: flip van een porkert
Ei: laussien
Aardappelen: bonzen
Kippen: bouters
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Handelsman of handelaar: hoetse
Geld: poen of splint
Bankdirekteur: poenhoetse
Politieagent: woutje
Gevangenis: petoet
Kwaad of boos zijn: hoornebuus
Slapen: lumen en een bed: luumbult
Weggaan: verharen
Stelen: vermeepsen of gannefen
Lopen: staaien
Bos of hout: sprok
Lopen in ’t bos: staaien in ’t sprok
Fiets: roldering
Sigaar of sigaret: smeukeling
Poep: bolte
Plasje: strulle
Werken: pezen
Fabriek: peeskit
Dood gaan: mollen
Klompen: hulties
Harde worst: karnhultien
Er zijn nog wel meer woorden en uitdrukkingen in de latere jaren bijgekomen
zoals een huulbessem wat een stofzuiger is. Verder heb ik bepaalde
lichaamsdelen weggelaten want schuttingtaal is er al genoeg. Dit taalgebruik
van de mensen van ’t Loar heeft hen in de dorpen als Vaassen, Epe, Oene en
Apeldoorn niet een hoog aanzien gebracht maar zoals ik al de loarse mensen
heb leren kennen zijn het allemaal respectabele mensen allemaal naar Gods
beeld geschapen niemand met een crimineel verleden. Mijn vader die was
van 1900 en zijn vader, mijn grootvader waren van mening ’t taaltje werd
door verstoten mensen gebruikt zoals zigeuners en landlopers en dat werd
bevestigd door iemand uit Epe die hier een woning op ’t Loar had gekocht, die
werd gewaarschuwd met pas maar op want daar wonen zigeuners. Zelf heb ik
een keer een lezing in een zaal vol volk over ’t Loar en zijn bewoners gehouden
en een ouder iemand zei: ik dacht dat daar allemaal zigeuners woonden. Ik zei
tegen haar daar hebt u gelijk in, zie maar hier staat er één. Waarop ze zei: oh
maar dat zijn nette zigeuners. Zo zie je maar beoordeel mensen met jouw hart
en niet wat een ander zegt.
Ik hou van dit stukje Vaassen van achter de Cannenburch en spreek een
Nedersaksische taal en algemeen beschaafd Nederlands.
B.B.
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In het vorige boekje stond een
jeugdfoto van Carla Duijn.
Herkent u onderstaande jongen die
woonachtig is op ’t Loar?

Ierse zegenwens
Niet dat geen enkele wolk van smart over je zal komen.
Niet dat je levensweg een lang pad over rozen zal zijn.
Niet dat je ooit een traan van spijt zult vergieten.
Nee, dat alles wens ik je niet.
Want tranen zuiveren het hart en smart adelt het gemoed.
Maar mijn wens is dat je in je hart de gouden herinnering bewaren mag van
elke rijke dag.
Mijn wens voor jou is:
Dat elke gave die jou geschonken wordt in het nieuwe jaar groeien mag.
Dat er steeds mensen mogen zijn die de hand reiken als het moeilijk is.
Dat in elk uur van vreugde en verdriet, vrede en troost je mogen vergezellen.
Vanaf de Gerarduskalender 30 december 2020.
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Vrijwilligerswerk
Met een ploeg gepensioneerde mensen onderhouden wij de parochiële
begraafplaats aan de Deventerstraat tegenover de Rooms Katholieke kerk.
Vaak wordt mij gevraagd wat drijft jou om dat werk te doen, voor ons is het
antwoord makkelijk veel van onze familieleden en voorouders liggen op deze
plaats begraven en ik zeg altijd deze mensen hebben mijn gevormd.
Mijn beide ouders, grootouders, schoonouders, mijn bakker, slager,
groenteman, kapper en bankier en zo ook Silvio Prosperi een Italiaan die hier
als negende kind van zijn Italiaanse vader en Nederlandse moeder in 1927
naar Vaassen kwam en bij de familie ten Hoven kwam te wonen toen heette
dat zandgat HIGI. De reden is onbekend maar in die tijd gebeurde dat meer
als een gezin in nood kwam werden de kinderen vaak in een pleeggezin
ondergebracht: een bestedeling heette dat. Silvio is later in de kost en
inwonend gekomen bij de familie Hagen, een oude boerenwoning aan de
Stationsstraat tegenover de school met de Bijbel.
Silvio was toen ± 33 jaar oud van beroep was hij krantenbezorger voor
de Spaarnestad, de uitgeverij van Panorama en de katholiek illustratie
weekbladen.
Silvio wist dat ik een liefhebber van lezen was en als hij dan een
boekengeschenk kreeg dan kreeg ik die van hem. Sivio heeft er zo voor
gezorgd dat mijn liefde voor het boek is gegroeid en op deze manier heeft
hij onbedoeld in mijn leven een spoor achter gelaten en ben ik hem nooit
vergeten.
B.B.

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.
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Recept
Nagerecht voor de kerst: Crème brûlée
Ingrediënten voor 4 personen
- 25 cl room
- 25 cl melk
- 2 vanillestokjes
- 12 eieren
- 100 g kristalsuiker
- 2 eetlepels bruine suiker
- 2 eetlepels kristalsuiker
De crème
• 25 cl room
• 25 cl melk
Giet de room en de melk in een kookpot.
• 2 vanillestokjes
Snij de vanillestokken overlangs door en schraap met een mespunt de zaadjes
uit de peulen.
Voeg deze toe aan het mengsel van room en melk.
Voeg ook de peulen toe aan het mengsel, want ze geven extra smaak.
Verwarm het mengsel op een matig vuur, zodat de vanille smaak kan afgeven.
Roer regelmatig eens met de garde.
Het mengsel hoeft niet te koken!
• 12 eieren
Neem twee mengschalen. Breek de eieren en scheid de eigelen van het eiwit.
Doe dat zorgvuldig en let erop dat er geen stukjes eierschaal in de eigelen
belanden.
Het eiwit gebruiken we niet voor deze bereiding.
• 100 g kristalsuiker
Klop de dooiers los met de garde en voeg er de suiker aan toe. Meng alles
zorgvuldig, maar let erop dat je het mengsel niet bleek en schuimig klopt.
Giet het warme mengsel van melk en room al roerend bij het mengsel van
eigeel en suiker.
Verwijder de peulen van de vanillestokken.
Laat dat mengsel nu rusten tot het beetje schuim op het mengsel verdwenen is
(ongeveer 20 tot 30 minuten).
Verwarm de oven voor op 90°C.
Vul de schaaltjes met het eiermengsel en plaats ze op de ovenschaal.
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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

www.prontometaalwerken.nl
info@prontometaalwerken.nl
Runnenbergweg 6 - Vaassen
Tel. 0578 - 57 62 72

Bak de crèmes brûlées gedurende minstens 1 uur in de oven van 90°C.
Door even met de schaaltjes te schudden kan je de stevigheid van de crème
testen.
Laat de schaaltjes goed afkoelen. Serveer een crème brûlée niet koelkastkoud.
• 2 eetlepels bruine suiker
• 2 eetlepels kristalsuiker
Meng de kristalsuiker en de bruine suiker in een blender of een koffiemolen.
Maal alle suiker fijn. Nu heb je de ideale suikermix om straks voor het krokante
laagje te zorgen. Een overschotje kan je bewaren voor later.
Strooi een fijn laagje van de suikermix over het oppervlak van elk schaaltje met
crème. Gebruik een zeefje om een egaal laagje te verkrijgen.
Smelt de suiker met behulp van de gasbrander of in een pannetje.
De suiker moet smelten en karamelliseren, maar mag niet verbranden!
Werk de crèmes één voor één af.
Strooi dus telkens de suiker over één schaaltje en karamelliseer de suiker
meteen daarna.
Nu genieten van een heerlijk nagerecht… alvast een fijne kerst!

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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Wolven op de Veluwe
Ja er zijn wolven op de Veluwe en je wordt er herhaaldelijk aan herinnert
als er weer een schaap, jong van een ree of everzwijn is doodgebeten.
Ze zijn nu hier beschermd en moeten de wildstand in evenwicht houden.
De wilde varkens of everzwijnen zijn hier door Prins Hendrik een verwoed
jager ingevoerd en zijn inmiddels in de dorpen Epe en omstreken een plaag
geworden. Ze worden nu massaal afgeschoten, de wolf kan dit karwei niet
klaren daarom pakt hij liever een schaap, die is voor hem een makkelijker prooi.
Je moet er niet aan denken dat je lammetje die je met de fles hebt groot
gebracht en jouw lievelingsdier is geworden op een nacht door de wolf wordt
afgeslacht.
Het is nog niet eens zo lang geleden dat hier op de `Veluwe wolven in het
wild hebben geleefd. In de 16de eeuw zijn er hier op de Veluwe honderden
exemplaren geweest die schade aan het wild en de schaapskudden
aanrichten. Het is namelijk bekend dat er in 1595 op de Veluwezoom
wolvenjachten werden georganiseerd en in 1596 en 1597 wordt gesproken van
verdelgingscommando’s die erop uittrokken om wolven uit te roeien.
De leiders verdienden eerst 100 gulden wat later werd verhoogd tot 150 gulden.
In 1599 keert men weer terug naar het oude premiestelsel hieruit kun je
concluderen dat er ook voor die tijd premies stonden op het doden van een
wolf. Die premies bestonden voor uit het doden van: moer wolvin 30 gulden,
een rekel oftewel mannetje 30 gulden en voor een jonge wolf 7 gulden tot 10
gulden. Dit heeft geduurd tot het jaar 1714 toen werd de premie gehalveerd
tot het jaar 1721 toen werd de premie weer op het oude bedrag terug gebracht
om op deze manier de wolvenjagers te activeren. Men hoefde alleen de kop
van de wolf maar te tonen. Het is nu in deze tijd verandert, je krijgt nu een
premie als je de jager aanbrengt die een wolf geschoten heeft.
Ik hoorde laatst een hobby
schapenboer zeggen die ook
een schaap aan de wolf had
geofferd ’t is nog slimmer dan
dat je een mens vermoord. Ik
hoop dat hier de wolf binnen
de perken wordt gehouden
en dat de niet de oude tijden
herleven.
B.B.
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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

Ditmaal mogen wij, Jolanda en Frans Hamer, onze bijdrage
leveren aan jullie boekje.
Sinds 2006 wonen wij op ‘De Hegge’ met het zicht op ‘t Loar”.
Een fijne plek om te wonen en te genieten van alles om ons heen.
Jolanda is geboren in Wenum en van beroep kraamverzorgster, een prachtig
vak wat ze zo weer uit zou willen voeren.
Toen onze dochter Angela werd geboren mocht ze zichzelf laten verzorgen en
werd deze werkzame periode afgesloten.
Een periode waarin je nog fulltime moeder kon zijn en er ruimte was om aan
een gezinnetje te bouwen.
Dit is ons uiteindelijk ook zeker gelukt want vervolgens kwamen er nog twee
broertjes achteraan: Maickel en Thomas.
Inmiddels zijn zij allen volwassen een gaan hun eigen weg.
Frans heeft zich vanaf zijn veertiende gestort in het kruideniers vak en dit nooit
meer losgelaten. Op jonge leeftijd was de keuze, ik wordt kruidenier of boer.
In zekere zin is dit beide uitgekomen.
Door de keuze van Maickel om verder te gaan in de supermarkt ontstond er
ruimte voor ons om ook een heel klein hobby boertje te worden.
Daar waar het nodig is springen we bij in de winkels van onze kinderen.
Maar ook genieten wij enorm van onze kleinkinderen die op de wekelijkse
oppasdagen zich heerlijk uitleven om de deur bij Oma en Opa.
We houden ons bezig met het fokken van ezels en schapen.
Aankomend voorjaar verwachten we weer twee ezel veulentjes en afgelopen
weken zijn er al zeven lammetjes geboren.
Onze schapen zijn van het ras Walliser Schwarznase.
Kenmerkend hiervan zijn de mooie zwarte aftekeningen en de gemoedelijkheid
naar mensen. Echte knuffelschapen voor de kleinkinderen.
Het vele werk om de deur doen we beide met veel plezier, we genieten van een
groen gazon, een strak geknipte heg en de bloeiende appelbomen.
Aan het Loar heb ik nog altijd mooie herinneringen van vroeger. Mijn vader
Evert hield er vele dieren op een paar bunder grond in ‘de Kluunweins’.
Wij waren daardoor ook vaak op het Loar te vinden.
Helpen hooien, knollen en wortels rooien, pony’s beleren en kerstbomen
zagen. Maar ook voor het avontuur zoals sloot kanten schremmen en
meerkoeten vangen.
Voor bekend en onbekend doen wij de hartelijke groeten en wensen jullie allen
een fijne kerst en een prachtig 2022.
Jolanda en Frans
We geven de pen door aan Paul Straatman.
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In Memoriam: buurtleden 2021
Henny Overeem
Geboren 8 november 1947
Gestorven op 7 oktober 2021
Henny is 73 jaar oud geworden.
Henny is geboren in Lunteren en later getrouwd met Dick
Overeem.
Samen hebben ze een nieuw huis gebouwd in het
buurtschap Appel. Na enige tijd kocht Dick tot verassing
van Henny ’t Veen op het Loar waar nog wel veel achterstallig onderhoud aan
vast zat.
Henny bleef onder deze verassing immer positief ondanks de ook wel
negatieve berichten die ze vanuit Lunteren over het Loar hoorde.
Henny steunde Dick in allerlei bezigheden in en op de boerderij, ze was een
vrouw die van doorzetten en aanpakken hield. Ze was een grote steun voor
Dick en kinderen op de boerderij.
Henny en Dick werden lid van de buurtverenging ’t Loar en namen graag deel
aan allerlei activiteiten.
In 2002 werd Henny voor het eerst ziek en dit kwam helaas in 2013 terug
Aartje Hendrika Pols-Kroes
Aartje is geboren op 10 april 1928 in ‘de Motketel’ in
Niersen.
Gestorven op 10 januari 2021.
Ze ging als kind naar Gortel naar school.
Ze kreeg verkering met de nieuwe jachtopziener Arie Pols
en ze trouwden in 1949.
Arie bracht zijn jonge bruid achter op de fiets naar de
Hertenkamp en daar zijn ze nooit meer weggegaan.
De Hertenkamp ligt dicht naast ’t Loar en hier werden vier kinderen geboren
twee meisjes en twee jongens geboren.
Dicht bij hun boerderij was een voetbalveldje waar de loarse jeugd vaak
te vinden was en zij gingen vaak bij de familie Pols tegenover na een potje
voetbal water uit de pomp drinken. Zo hebben we de familie Pols heel gastvrij
leren kennen.
Ze was lid van de buurtverenging en ging ook graag mee met het reisje van ’t
Loar.
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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

21-04-10 15:28:42

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.

