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Van de bestuurstafel
Beste buurtgenoten,
We zitten alweer in het voorjaar. We hebben een prachtige week met zon gehad, gevolgd door herfstachtig weer met veel regen. Het kan nog alle kanten
opgaan.
Maar wat is het fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. De corona is min
of meer onder controle en de maatregelen zijn verdwenen. Natuurlijk blijft het
belangrijk om op elkaars gezondheid te letten en te respecteren hoe eenieder
hier mee omgaat.
De vaste activiteiten in het buurthuis zijn weer opgestart. We zien dat een grote
groep mensen met plezier weer is begonnen maar we zien ook dat anderen om
wat voor reden dan ook, hun vaste activiteit en gezelligheid niet meer (kunnen)
oppakken. Dus ook andere leden die een keertje willen biljarten, kaarten, jeu de
boule, klootschieten, toneel spelen en alle andere activiteiten zijn welkom. Kom
gerust een keertje langs en doe mee om te kijken of het wat voor u is.
Op 29 maart hebben we onze jaarvergadering weer kunnen houden.
In dit boekje kunt u de notulen lezen. We waren blij met de leden die er waren,
maar we hopen de komende jaren dat er nog meer leden aanwezig zijn bij de
jaarvergadering. Tenslotte moeten we het samen doen.
En wat we zeker samen gaan doen is feest vieren! Als u dit boekje leest is het
uitgestelde jubileumfeest vast al achter de rug. Het start schot voor een uitgesteld jubileumjaar. We hebben wel besloten om het komende jaar wat nieuwe
activiteiten in het kader van het jubileumjaar wel in te zetten. De ideeën waren
te leuk om te laten liggen. Dus let u goed op uw Nieuwsbrief en geef u op.
Hoe meer mensen, hoe meer vreugd!
Geniet van de komende tijd, weer en ontmoetingen.
Groeten van 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?
Wat we gedaan hebben de afgelopen 3 maand was niet veel maar we gaan dit
jaar nog wel heel veel doen. Eindelijk mogen we weer alles.
Zonder beperkingen wat afstand betreft, aantal mensen bij elkaar en mondkapje.
Een voordeel van mondkapje was wel dat we elkaar ook veel minder hebben
besmet met het griepvirus. Elk nadeel heb zijn voordeel zou Johan Cruijff zeggen.
Het voelt weer als vanouds, al hoeft van mij de 3 luchtkussen niet weer terug te
komen.
Een stevige handdruk kan zoveel meer zeggen.
Rond Oud en Nieuw was er nog wel een oliebollenverkoop. Zonder activiteiten
er omheen.
Bestelling afhalen, afrekenen en weer wegwezen.
Genoeg over corona, we gaan er weer met vol optimisme tegen aan.
We hebben allemaal de nieuwsbrief ontvangen met heel veel plannen voor het
komende jaar.
29 maart - Jaarvergadering - na 2 jaar overgeslagen te hebben mogen we weer
eens zwart op wit zien hoe we er voor staan.
30 maart - Stamppottenbuffet.
15 april - Kinder- paas-middag.
17 april - Paasvuur.
23 april - ons uitgestelde feest t.g.v. 40 jaar bestaan.
Zijn er inmiddels 42 dus hoog tijd dat we dat samen gaan vieren.
6 mei - Bloemenbingo
26 mei - Dauwtrappen met spel.
11 juni - Carven en outdoor-cooking.
21 t/m 24 juni - Wandelvierdaagse ’t Loar.
26 juli - Familiebingo
3 september - Sport-en spelmiddag.
23 september - Drive-in bioscoop.
29 oktober - Spook-puzzeltocht.
26 november - Sinterklaas op ’t Loar.
16 december -Super kerstbingo.
21 december - Kerstbrunch.
30 december - Oliebollen verkoop.
Het is een hele rij mooie plannen.
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Dus er zal voor iedereen wel wat aantrekkelijks bijzitten.
Nader nieuws over deze vele activiteiten volgt vanzelfsprekend nog.
Blijf uw brievenbus en mailberichten in de gaten houden.
Natuurlijk kunt u zich ook altijd aanmelden voor de gebruikelijke activiteiten
zoals biljarten, pilates, klootschieten en jeu de boulen.
Ik wens jullie allemaal een mooi voorjaar en daarna een heerlijke zomer met
normale temperaturen en af en toe een lekker buitje regen.
Dat zal ons allemaal heel goed doen na 2 jaar te zijn opgescheept met een pandemie.
Blijf zo goed mogelijk gezond en geniet van de mooie dingen van het leven.
Groetjes van Rikie Gorkink.

Omdenken
Dit land is niet mijn land
Dit land is niet ons land.
Dit land is ieders land.
Deze wereld is niet mijn wereld.
Deze wereld is niet onze wereld.
Deze wereld is ieders wereld.
Deze tijd is niet mijn tijd.
Deze tijd is niet onze tijd.
Deze tijd is ieders tijd.
Wij zijn elkaars vreemde naasten
Wij zijn elkaar gegeven
Wij zijn tijdelijk hier samen
Wij zijn pelgrims en rondtrekkers
Wij worden elkaars
zusters en broeders
Wij zijn trage omdenkers.
Marinus van den Berg
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Wilt u ook wel eens wat anders
met uw haar?

Mireille Dieker
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

Stamppottenbuffet in de Loarkit
Op woensdag 30 maart was er weer de jaarlijkse stamppottenmiddag
in de Loarkit.
25 liefhebbers hadden zich opgegeven om hiervan te smullen.
Na de koffie met cake werden er eerst een paar rondjes bingo gespeeld met
kleine lekkere paasprijsjes. Ondertussen werd er genoten van een glaasje met
wel/geen alcoholisch drankje. Om half 5 kwam de plaatselijke groenteboer
Bouwmeester met heerlijk ruikende diverse stamppotten.
Boerenkool, hutspot en zuurkool met speklapjes, worst en hachee.
Het was allemaal even lekker, maar helaas kun je maar 1 keer genoeg eten.
Met een lekker ijsje als toetje werd deze mooie middag afgesloten.
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Wij feliciteren
Klara Slijkhuis met haar 65ste verjaardag.
Coby Boeve en Betsy Dijkman zijn 70 jaar geworden.
Gerda Koenders met haar 75ste verjaardag.
Henk Nengerman werd 80 jaar.
Riek van Mourik-Esman en Jan Huisman zijn 86 jaar geworden.
Grad Bourgonje werd 88 jaar.
Grad Kremer-Leerkes met haar 89ste verjaardag.
Namens de buurtvereniging van harte gefeliciteerd.

Een ziekenattentie werd gebracht aan
Tootje Dirksen wij wensen haar namens de buurtvereniging
van harte spoedig herstel toe.

Nieuwe leden buurtvereniging
Heugelijk nieuws de buurtvereniging ’t Loar is wederom gegroeid met een aantal nieuwe leden nl:
Wies en René Davelaar, woonachtig op de Prins Bernardlaan 28.
Nathalie Nooteboom en Noé Riphagen van de Dalenweg 3 te Emst.
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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BADKAMER - KEUKEN
WAND- EN VLOERTEGELS
Laarseweg 18-1, 8171 PP Vaassen
Tel. 0578-617411, Mob. 06-22754147

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

Gedichies
Trouw willen zijn in lief en leed,
beloofd men eenvoudig zoals dat heet.
Maar heeft men de volheid hiervan ervaren
dan wil men doorgaan vele jaren.
B.B.
Uw badkamer is pas áf met Thebalux, fraaie en
praktische badkamermeubelen waarvan u jaren kunt genieten.

Model Sense

BAD K AMERMEUBELEN

Voor het complete Thebalux programma zie: www.thebalux.nl

Onze mooie natuur
Is het jullie ook opgevallen dat er deze winter zoveel molshopen in de
weilanden te zien zijn, het zal wel komen dat het niet gevroren heeft want dan
gaan de insecten en de wormen dieper de grond in.
De mol is een zoogdier die leeft van insecten wormen en slakken, hij is de
mijnwerker onder de insecteneters, zij hebben hun woningen onder de grond
die ze zelf hebben gegraven. Hij graaft gangen in de grond die hij omwoelt en
werkt met zijn snuit de uitgegraven aarde naar boven waardoor er molshopen ontstaan. Voortdurend woelt hij de grond om, om daarin zijn voedsel te
zoeken regenwormen, insecten en hun larven vormen zijn geliefkoosde spijs.
Hij is zeer vraatzuchtig en wanneer twee mollen elkander bij het graven onder
de grond ontmoeten wordt menigmaal de zwakkere door de sterkere opgevreten. De mol eet geen plantaardig voedsel maar doordat hij veel schadelijke
insecten eet is hij een beschermer voor de plantengroei. Doordat hij zich sterk
vermenigvuldigt is hij voor de mooie gazontuinen een plaag maar het is niet zo
verstandig om hem grootschalig weg te vangen want dan krijg je een andere
kwaal en dat zijn schadelijke insecten want overal waar de mens in de natuur te
veel ingrijpt is het mis gegaan.
Met zijn voorpoten die eruit zien als getande aardschoppen helpen hem bij het
uitgraven en worden ondersteund door zijn harde snuit. ‘Hij is zo blind als een
mol’ wil men wel eens zeggen als iemand slecht ziet toch is dat niet helemaal
waar hoewel de kleine ogen ter grote van een papaverzaadje geheel onder het
haar verscholen zijn, kan hij er toch mee zien. Doordat de ogen dus bedekt waren door haar meende men vroeger dat hij blind was.
Al met al is onze mijnwerker de mol een mooi en nuttig dier.
B.B.

Trouw aan de medemens
Het mag toeval wezen maar in Mei zal Paus Franciscus Pater
Titus Brandsma heilig verklaren.
Pater Titus Brandsma heeft dit te danken aan zijn optreden tegen het bewind
van Adolf Hitler tijdens de bezetting van het nazi bewind in Nederland. Titus
Brandsma was Karmeliet, hij wordt wel de Apostel van Nederland genoemd. Hij
was een beminnelijk mens en hij was het die de persvrijheid verdedigde en dat
bracht hem in conflict met de Duitsers en de Nederlandse marionetten regering
in oorlogsjaren. Men wachtte reeds lang op een gelegenheid om de hooggeleerde Jodenvriend Herr Professor Doctor Brandsma bij de kraag te vatten die
vooral toen hij zich sterk maakte voor de Rooms Katholieke Journalisten Vereniging en een algemeen advies gaf om alle propaganda van de Duitse bezetter
en de N.S.B. te weigeren. Hiervoor werd hij eerst opgepakt en gevangen gezet
in Arnhem en daarna in verplaatst naar het Oranje Hotel in Scheveningen en
daarvanuit naar Amersfoort, Kleef met de uiteindelijke bestemming concentratiekamp Dachau.
Pater Titus bleef zijn principes trouw, hij was voor
zijn medegevangenen een troost. Hetzelfde zie ik
nu in de president van Oekraïne Volodymyr Zelenskyy hij blijft trouw aan zijn principes die hij gaf
toen hij als president van Oekraïne gekozen werd
ook hij buigt niet voor de Russische dictator Poetin
die net als Adolf Hitler meent dat hij als president
van een groot en machtig land alles kan doen wat
hij denkt. Laten wij dankbaar zijn dat er mensen
zijn die staan waarvoor ze zich hebben gegeven
want Zelenskyy werd in
2019 als president van
Oekraïne gekozen en
heeft zich laten kennen
als een mens uit één stuk die zijn volk en vaderland
trouw blijft.
B.B.
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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
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Laat je weten dat je eraan komt?
www.pannenkoekenhuisdeboskabouter.nl

Lekker smullen in Vaassen

Elspeterweg 45 Vaassen

bij Nico de Boskabouter

T. 0578 - 57 13 43

(op vakantiepark de Bosrand)

E. vaassen@restaurantdeboskabouter.nl

Lente
Hoeveel mooier ziet de wereld er wel niet uit,
Alleen door een beetje zonneschijn.
De bloemen die langzaam uitkomen
en het gras dat ineens veel groener lijkt te zijn.
De wereld is weer vol met kleur,
net een prachtig schilderij.
De zon die haar warmte laat stralen,
maakt ieder mens opgewekt en blij.
Genietend van een drankje op het terras,
heerlijk zittend in de zon.
Helemaal vrolijk en in je sas,
wat zou het toch mooi zijn als dit altijd kon.
De lente die ontluikt,
die alles weer doet ontwaken.
Alles wat in haar macht ligt gebruikt,
om er weer een prachtig lente van te maken!
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Bedankt Frans Hamer voor het doorgeven van de pen.
Mijn naam is Paul Straatman.
Ik ben geboren in Wilp-achterhoek, daar heb ik 20 jaar gewoond.
Mijn oom Herman Streppel en Tante Trui Streppel Weultjes woonde hier in
Vaassen aan de Hertenkampsweg 8 waar ook mijn moeder is geboren.
Omdat oom Herman en tante Trui geen kinderen hadden en het toch mooi
vonden als de boerderij door familie werd voortgezet, kreeg ik de kans om boer
te worden.
Na de middelbare landbouwschool ben ik bij hen op de Plakkerij gaan wonen.
Deze naam van de boerderij is waarschijnlijk genoemd naar een streek waar
heideplakken gestoken konden worden. De Plakkerij staat al benoemd op kaarten uit 1845 toen nog aan ‘den weg van den Hertenkamp naar Vaassen’.
In 1882 toen het kasteel en enkele boerderijen zijn geveild, hebben mijn overgrootouders Albertus en Geertruida Weultjes de Plakkerij gekocht. (Ook de
boerderij Hertenkampsweg 1 behoorde eerder bij het kasteel, deze is later gekocht door een broer van mijn opa Wilhelmus Weultjes).
Mijn overgrootouders woonden daarvoor op een pachtbedrijf aan de Stroetenweg in Emst. Mijn opa Johannes trouwde met Lamberdina van de Linde en
bleven hier met een ongetrouwde broer op de Plakkerij wonen.
Vervolgens kregen ze 2 dochters, dochter Trui; mijn tante, ze is in 1947 getrouwd met Hermen Streppel, en dochter Stien; mijn moeder, zij is in 1951 getrouwd met Willem Straatman uit de Wilp-Achterhoek.
De boerderij is in 1958 afgebrand en volledig nieuw opgebouwd.
In 1992 ben ik met Yvonne ten Have getrouwd en vanaf toen hebben we de
boerderij samen gerund. Tante Trui en ome Herman zijn naast ons blijven
wonen in een nieuw woongedeelte. Inmiddels heb ik met Yvonne 3 kinderen
gekregen: Rens, Mark en Loes maar dat is ook alweer een kwart eeuw geleden.
Ook zij zijn nog steeds vastgeplakt op plakkerij.
Rens woont samen met Danique Koers en zij gaan 2 September trouwen.
Rens werkt volledig mee op de boerderij.
Mark werkt als werkvoorbereider bij aannemersbedrijf Veeneman en in de vrije
uurtjes helpt ook hij mee op het bedrijf maar wil geen boer worden.
En Loes werkt als inseminator bij CRV en helpt ook veel mee en wil ook graag
boerin worden dus een echt familie bedrijf.
Wij hopen hier nog vele jaren te wonen op het Loar.
Ik wil de pen doorgeven aan Mea de Vries
die verderop ‘aan den weg van den Hertenkamp naar Vaassen’ woont.
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Gezegdes
Ook al is het weer slecht en guur,
met Pasen geeft het ons eieren en vuur.
Doe wat je doen moet, kracht komt vanzelf.
Alles lijkt simpel als het klaar is.
Vergeten is net zo belangrijk als onthouden.
Als het water op zijn laagst is, keert het tij.
’t Is het hart die geeft en de hand die ’t doorgeeft.
De dagen zijn wat jij ervan maakt.
Hij die doorzet wint.
Het is gemakkelijk als je handig bent maar soms is handiger als je makkelijk
bent.
Boeken zijn bakens in een zee van tijd.
Als de voordeur op slot zit, kan de achterdeur nog open zijn.
Wie reist zonder doel, komt nooit aan.
Wie niet wit is hoeft niet zwart te wezen.
’t mooiste van het verleden is: dat het geweest is.
Je verknooit meer tijd met werken dan met niets doen.
Laat scheten en gekken vrij door de hekken.
Kies een boek als jouw kameraad.
Een brief waar haast bij is moet je langzaam schrijven.
Zet geen rode strepen onder wat fout is maar groene onder wat goed is.
’t gevoel onthoudt beter als het verstand.
Wat je niet kent moet je ook niet willen.
Hou van mensen zoals ze zijn, er zijn geen anderen.
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In het vorige boekje stond een jeugdfoto van Rob Duijn.
Weet u wie de man met de klompen is?
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Weerspreuken over maart en april
Ondanks sneeuw en hagel geeft maart negen zomerse dagen.
Laat het weer wat het wil
maar trek geen borstrok uit voor April.
Een droge April is niet de boer zijn wil.
April koud en nat brengt boter in ’t vat.

Het lieveheersbeestje
Het lieveheersbeestje is één van de meest voorkomende en ook de sympathiekste van de rond zestig soorten kevertjes die hier op het Loar rond vliegen in de
zomer. Het lieveheersbeestje heeft scharlaken rode dekschalen met zeven stippen een aan elke kant drie-en-een-half.
Ze brengen de winter door achter de schors van de bomen. Het vrouwtje legt
rond de dertig eieren in de lengte van 1 millimeter op uitgelopen takjes en
bladeren. Eieren leggen kan tot diep in de zomer doorgaan, ’t vrouwtje kan wel
300 eieren leggen.
Na een dag of zes komen uit die eieren de larfjes, diertjes met 6 poten.
De larfjes voeden zich met bladluizen die vooral op de vlier voorkomen en men
heeft uitgerekend dat ieder vrouwelijk lieveheersbeestje in het voorjaar eieren
begint te leggen en ernaartoe werkt dat er op deze manier zo’n 20.000 bladluizen worden opgegeten daarom is het zo belangrijk dat je geen gif moet gebruiken want daar vernietig je deze nuttige diertjes mee.
B.B.
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Recept
Een heerlijke voorjaars quiche met asperges en ham
Ingrediënten voor 4 personen
• witte asperges 1 bundel/bussel
• gekookte ham100 g
• verse oregano plukje
• eieren2
• room100 ml
• geraspte parmezaan70 g

• boter
• peper
• zout
• bloem300 g
• boter (koud)180 g
• eidooier1

Stappenplan:
1. Zeef de bloem voor het deeg met een snuifje zout. Snij de boter in stukjes.
Meng ze met de vingertoppen door de bloem en kneed tot een kruimelige
massa. Voeg de parmezaan en de eidooier toe en meng. Voeg 4 eetlepels
water toe en kneed tot een stevig deeg. Verpak het deeg in plasticfolie. Zet
minstens 30 minuten in de koelkast.
2. Verwarm de oven voor op 180°C. Rol het deeg uit. Beboter een quichevorm
en beleg met het deeg. Snij de randen eventueel bij. Bedek met bakpapier
en bakbonen. Bak alleen de taartbodem ongeveer 12 tot 15 minuten.
3. Schil de asperges en breek de taaie uiteinden eraf. Kook ze in 8 tot 10 minuten beetgaar in licht gezouten water. Schep ze uit de pan en laat uitlekken.
4. Snij de ham in reepjes en verdeel ze over de taartbodem. Verdeel de asperges over de ham. Klop de eieren los met de room. Roer er de parmezaan
door. Kruid met peper en zout. Giet het mengsel over de asperges. Bak de
quiche 30 minuten in de oven. Werk naar smaak af met verse oregano.
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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
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www.prontometaalwerken.nl
info@prontometaalwerken.nl
Runnenbergweg 6 - Vaassen
Tel. 0578 - 57 62 72

Verlangen
Ik verlang ernaar om stil te zijn,
om samen weer met jou te zijn.
om mijn gedachten weer te horen
en mijn hart te horen slaan.
Ik verlang ernaar om één te zijn,
om samen met jou weer heel te zijn,
om de wind te voelen in mijn haar
en de zon op mijn gezicht.
Ik verlang ernaar om niks te zijn,
om aarde, licht en lucht te zijn
om alleen maar te zijn,
alleen maar te zijn.
Uit gedichtenbundel van Marieke Gorkink.

Bedankje
Graag wil ik de buurtvereniging bedanken voor de mooie bon ter ere van mijn
70ste verjaardag.
Het was heel gezellig met Gerrie en Jaap.
Coby Boeve.

Busreis 2022
Samen hebben we weer een dagtocht met de Geerstraat buurtvereniging georganiseerd.
Deze zal zijn op woensdag 29 juni 2022.
Over de vertrektijden krijgt u nog bericht.
We zouden het ook heel leuk vinden als men zich hiervoor zou opgeven.
Ook de mensen die zeggen dit is niks voor ons en alleen voor de oudjes.
Dit is niet zo want het is gewoon leuk en gezellig met elkaar om zo een dagje te
ontspannen en leuke dingen te doen.
Dus zou ik zeggen geef u op bij Coby 06-50581009 of cobyboeve@gmail.com.
Overleg met een vriendin, buurvrouw of familielid en geef u op.
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Moppentrommel
Er komt een vertegenwoordiger in stofzuigers langs bij een boerderij.
Hij klopt aan en de boerin doet open.
De vertegenwoordiger begint te praten:
“Dag mevrouw, ik ben vertegenwoordiger van hele goede stofzuigers:
die zuigen echt alles, maken alles schoon.
En om het te bewijzen,
maak ik nu uw tapijt even vuil.”
De vertegenwoordiger gooit een hele doos met vuiligheid over de vloerbedekking en zegt:
“Met mijn stofzuiger maak ik dat weer helemaal brandschoon.
Ik garandeer u: elke korrel die blijft liggen, eet ik persoonlijk van de vloer.”
Zegt de boerin:
“Begin dan mor vast te vreetn’, want wie heb’ gien electricitiet”
Na opgravingen in de Chinese bodem tot een diepte van 100 meter hebben
Chinese wetenschappers resten gevonden van koperdraden, met een geschatte leeftijd van zo n 1000 jaar. De Chinezen hebben hieruit de conclusie getrokken dat hun voorouders reeds 1000 jaar geleden beschikten over een koper
netwerk!
Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem
gaan afgraven waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van glasvezels
aantroffen.
Deze vezels bleken na onderzoek zo n 2000 jaar oud te zijn, waaruit de Amerikanen concludeerden dat hun voorouders reeds 2000 jaar geleden al een zeer
geavanceerd digitaal glasvezel netwerk in hun bezit hadden.
En dat zo`n 1000 jaar voor de Chinezen...
Éne wek loater hebt leu uut De Achterhoek ’t volgende rapport publiseert:
bie opgroavingen in de Achterhoekse bodem, tot op een diepte van 500 meter,
hebt wettenschappers totoal helemoal niks eveunden.
De leu uut De Achterhoek concludeert hieruut dat 5000 joar geleen de Achterhoekers reeds beschikten over een droadloos netwerk.
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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

Gezegdes
(zoas wulle met mekare proat in ’t saksiese dialect)
In de grootste veurspoed hef un mense de meeste road neudig.
Gokken is goedkoop, fout gokken is duur.
As twee luu hetzelfde doet, geet ’t toch niet beide aeven goed.
Wie veur ’t ongeluk geboren is, zal zien duum nog breken met ’n luus knappen.
Een olde kater geet niet graag van zien plekke.
Werk wat wie ut liefs doet is ut beste middel tegen kwoalen.
De hoogste bomen heb de vrogste en de leste zunne.
Dat is der ene zonder pitte zei de prumendief en toen atte ’n slakke op.
Van een slechte betaler moj alles annemmen al is het mar een strohalm.

Quotes
De ander helpen en bijstaan is het beste middel tegen eenzaamheid.
Chinese wijsgeer Confucius: echte wijsheid is weten wat je niet weet.

Als je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart
en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk.
Khalil Gibran

Hij is rijk die niks begeert.
Hij is arm die alles hebben wil.
Uitspraak van Erasmus.
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Algemene ledenvergadering
Notulen algemene ledenvergadering 29 maart 2022
Aanwezig: 13 leden + Bestuur voorzitter: Mieke Jansen van de Sligte, Secretaris:
Kim IJspeert- Bourgonje, Penningmeester: Henk Boeve, Bestuursleden: Coby
Boeve en Jos Bijsterveld.
Opening door de Voorzitter:
Mieke heet ons allemaal welkom bij de vergadering. “Fijn dat het weer kan en mag”.
Het is voor het bestuur een beetje gepuzzel geweest hoe deze vergadering in
te kleden.
De agenda behoeft daarom ook een uitleg. Er wordt een minuut stilte gevraagd
voor de leden die zijn overleden in de afgelopen 2 jaar.
In de agenda bij punt 7 staat vermeld dat er 4 bestuursleden aftredend en herkiesbaar zijn.
Dit komt omdat de afgelopen 2 jaar geen ledenvergadering is geweest. Het
voorstel is om de bestuursleden Coby en Henk Boeve die in 2020 aftredend en
herkiesbaar waren deze periode te verlengen. Mieke Jansen van de Sligte was
vorig jaar (2021) aftredend en herkiesbaar. Dit wordt met toestemming van de
aanwezige leden verlengd. Alleen Kim IJspeert is dit jaar aftredend en herkiesbaar en zal straks bij agendapunt 7 benoemd worden. Het is een bijzondere
situatie die helaas niet anders kon door de corona maatregelen.
Dan tot slot nog een mededeling.
We zijn met het bestuur bezig om een nieuw kassa en pin systeem aan te schaffen.
Er komt steeds meer vraag naar pinbetalingen.
Om deze keuze te kunnen maken vraagt het bestuur of alle consumpties genoteerd kunnen worden. Ook de consumpties die na een vergadering, schoonmaak of onderhoud e.d. genomen worden. Deze groepen nemen terecht een
consumptie hier is geen bezwaar tegen. Het zorgt er wel voor dat de in en uitgaven niet kloppend zijn. Dit is wel nodig voor een nieuw kassasysteem. Mieke
benadrukt dat als je aan het werk bent in en om het buurthuis dat een kopje
koffie en een drankje geen bezwaar is als het vanaf nu maar opgeschreven
wordt. De briefjes kunnen daarna in het geldkistje worden gedaan.
Ook als je als barvrijwilliger een consumptie neemt dit even apart op een briefje
schrijven zodat het niet op de rekening komt.
Jaarverslag secretaris over het jaar 2019 /2020/2021
Op dit moment telt de buurtvereniging 301 leden.
In maart 2020 net voordat we een algemene ledenvergadering zouden hebben
kwam er een virus in ons land en zo ook op het Loar.
Het zou toch wel meevallen? Zo’n vaart zou het wel niet lopen dachten we toen.
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Dalenweg 3, 8166 AX Emst
Tel: 06-23945148 Email: info@bouwbedrijfriphagen.nl

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

En nu 2 jaar later mogen we pas weer hier bij elkaar zitten zonder 1,5 meter
afstand zonder mondkapjes en zonder qr codes. 2020 zou het jubileumjaar
worden. Er lag al een heel programma klaar met leuke activiteiten door het hele
jaar en we zouden starten met een groot feest. Het liep toch even anders.
In de afgelopen 2 jaar hebben we mondjesmaat weer wat activiteiten in kleine
groepjes kunnen oppakken. Eerst alleen buiten, daarna kleine groepjes op afstand binnen.
In 2020 stond het nog even rijen dik voor ons buurthuis. De plaatselijke supermarkt had een grote rage ontketend. Plaatjes van het oude Vaassen konden
gespaard worden. Onder onze nieuwe overkapping stond een bakje met plaatjes om te ruilen. Al snel werd dat bekend in vaassen en omstreken. Oude en
nieuwe buurtgenoten kwamen elkaar weer tegen. Het leek wel op een reünie.
Helaas voor het Loar werd onze buurt nauwelijks benoemd in het album over
de geschiedenis van Vaassen.
In 2021 kon er weer steeds meer. Nu pas kwam het besef dat we het sociale
gebeuren wel erg missen, zo zien we maar weer het belang van onze buurtvereniging.
Wat fijn dat de meesten de weg terug naar ons buurthuis hebben gevonden.
Veel activiteiten zijn alweer gestart en over een paar weken kunnen we met zijn
allen weer de polonaise lopen tijdens onze feestavond. We gaan weer fietsen
met hemelvaart, Helias gaat weer een toneelstuk instuderen en de formule 1
wordt weer gevolgd op een groot scherm.
De organisatie voor het jubileumjaar is weer opgepakt. Er staan ons weer
mooie activiteiten te wachten.
Nu het sociale leven weer opgepakt wordt, hopen we iedereen weer te ontmoeten in ons buurthuis. Er zijn veel vrijwilligers die zich enorm inzetten om
leuke activiteiten te organiseren, om te zorgen dat het in en om het buurthuis
spik en span is. Er is een nieuwe keuken geplaatst en er zijn noodzakelijke reparaties aan het buurthuis gedaan.
Laten we er samen een heel mooi uitgesteld jubileumjaar van maken.
Jaarverslag penningmeester
De penningmeester laat de financiën zien op het grote scherm.
Hij geeft uitleg over in inkomsten en de uitgaven. De inkomsten in de jaren
2020 en 2021 waren natuurlijk een stuk minder. Dit waren magere jaren. Dit
klopt natuurlijk niet met de begroting. Er was toen geen rekening gehouden
met corona.
De baromzet is maar een fractie van wat we de voorgaande jaren gehaald hebben.
We hebben veel dranken weg moeten doen. Deze waren over datum. Een
groot gedeelte was nog wel houdbaar was hebben we gedoneerd aan de voedselbank. We hebben in 2021 een kleine tegemoetkoming van de gemeente
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gekregen voor gederfde inkomsten wegens corona. Gelukkig hebben we een
beetje reserve opgebouwd om deze 2 magere jaren te kunnen opvangen.
Henk bedankt Heidi voor het verwerken van de barbriefjes dit scheelt veel werk
voor de penningmeester.
Er wordt ook gemeld dat de inkoopprijzen ook sterk gestegen zijn, hierdoor
gaat het bestuur overleggen om de consumptieprijzen en/of de contributie
te verhogen. Hierover zijn een aantal opmerkingen. Duidelijk is wel dat er iets
moet gebeuren omdat alles veel duurder is geworden.
Verslag kascommissie
Evert Jonker en Erik Jansen van de Sligte zijn bij de penningmeester geweest en
hebben de boekhouding bekeken. Deze zijn goedgekeurd.
Verkiezing nieuw lid kascommissie
Evert Jonker gaat uit de kascommissie en Erik Jansen van de Sligte en Gert
Groeneveld blijven erin. Agnes wordt verkozen als nieuw (reserve)lid voor de
kascommissie.
Activiteiten in het nieuwe jaar
17 April Paasvuur
23 April Feestavond in de Vossenberg
29 April Kaartavond
6 Mei
Bloemenbingo
26 Mei Dauwtrappen met opdrachten onderweg
27 Mei Kaartavond
11 Juni Carving en Outdoor cooking
21 t/m 24 Juni Wandelvierdaagse op ‘t Loar
26 Juli
Familiebingo
3 Sept. Sport en spelmiddag met BBQ
23 Sept. Drive-inn bioscoop
29 Okt. Spook en puzzeltocht
26 Nov Sinterklaasmiddag
16 Dec Super Kerstbingo
21 Dec Kerst brunch
30 Dec Oliebollenverkoop
Het jubileumjaar loopt tot en met 23 april 2023.
Veel vaste activiteiten staan hier niet vermeld zoals klootschieten, jeu de boules
en biljarten.
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Bestuursverkiezing
Zoals bij de opening genoemd is alleen dit jaar Kim IJspeert secretaris aftredend en herkiesbaar.
Ze wordt herkozen.
Rondvraag
Jaap vraagt of het opgeven voor de feestavond niet makkelijker kan, bijvoorbeeld door een soort van intekenlijst op de website te zetten. Helaas mag dit
niet vanwege de privacy wetgeving.
De opgave is niet helemaal goed gegaan is bij een verkeerd e-mailadres terechtgekomen.
Henk heeft een opmerking over het doorgeven van de email adressen. Het
heeft een tijdje geduurd voordat zijn email adres aangepast was. Gelukkig gaat
het nu wel goed.
Het komt helaas voor dat de nieuwsbrief niet aankomt of dat email adressen
veranderen. Dit wordt niet altijd goed doorgegeven. Het alleen zeggen dat je
de nieuwsbrief niet krijgt blijkt niet voldoende te zijn. Er moet dan ook duidelijk
een email adres doorgegeven worden waar de nieuwsbrief wel naartoe kan.
Agnes heeft ook doorgegeven dat ze graag op 2 mailadressen de nieuwsbrief
wil ontvangen dit gaat niet goed. Het komt maar op 1 adres binnen, wanneer
ze dit wijzigt komt het op het andere adres niet meer binnen.
Rikie vraagt of er niet een nieuwsbrief in de Loarkit kan komen. Dit gaan we
doen.
Henk noemt dat we er ondanks de corona er goed voorstaan en dankt het bestuur daar voor.
Hij noemt dat er toch weinig belangstelling is voor veel activiteiten ondanks
dat we 301 leden hebben. Het bestuur zou daar misschien wat actiever in moeten zijn.
We hebben al vaker inbreng van de leden gevraagd. Nu met het jubileumjaar
hebben we wat nieuwe activiteiten welke meer leden zouden moeten aantrekken.
Jo vraagt met de pilates lessen dat leden en niet-leden hetzelfde moeten betalen.
Dit heeft te maken met de bijdrage die de instructrice aan de vereniging moet
afdragen.
Ze berekent dit door aan iedereen.
Het blijft lastig hoe dit te berekenen. Bij andere activiteiten betalen de leden
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niets voor de koffie en nu wel. We gaan als bestuur hier nog eens naar kijken en
komen hierop terug.
Rikie wil graag voorstellen om wanneer de consumptieprijzen worden verhoogd dat de prijs voor limonade hetzelfde blijft. Alleen de alcoholische drankjes in prijs verhogen.
Het bestuur neemt dit mee in de beslissing.
Evert meldt dat het biljartlaken toe is aan vervanging.
Sluiting van de vergadering
Mieke dankt iedereen voor zijn of haar komst en voor hun inbreng en sluit de
vergadering.

Herhaling reanimatiecursus
Op 8 februari 2022 had
Gert Groeneveld een herhalingscursus reanimatie geregeld.
De groep bestond uit Heidi Bourgonje, Kim IJspeert, Freddie Pothof, Guus
Breden, Albertien Overeem, Jan Slijkhuis en Mieke Jansen van de Sligte.
Het is belangrijk dat er binnen een
buurtvereniging mensen zijn die
weten te handelen wanneer zich een
noodsituatie voordoet.
Met een reanimatiecursus wordt alle
kennis weer opgefrist zodat men
weet welke handelingen er verricht
moeten worden in geval van een levensbedreigende situatie.
Een ander voordeel van deze herhaling reanimatiecursus is dat de reanimatie protocollen soms veranderen
en men zo weer op de hoogte is van
de nieuwste richtlijnen.
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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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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.

