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Beste lezers,
Hoewel wel al weer een eindje in januari zijn, wensen we u alsnog graag een heel mooi en gezond 2020 toe. Agrarisch gezien kunnen we absoluut niet spreken van een ‘dry January’, en we vermoeden maar zo dat dat ook niet het
geval gaat zijn in de ‘hokken’.
In deze editie van de Barlose Berichten vindt u een aantal vertrouwde columns en verhalen, en ook een paar nieuwe. De meesten van ons hebben wel een of meerdere culinaire succesrecepten in huis, waar op feestjes en aan de
koffietafel over gepraat wordt. We zouden het enorm leuk vinden deze recepten in de Barlose Berichten te delen
en starten daarbij met een echte ‘olderwetse’ Karnemelksaus. De vraag om uw favoriete recept te delen, komt als
het goed is vanzelf uw kant op. En wie weet, kunnen we over een aantal jaren ons eigen ‘Heel Barlo Bakt’ kookboek
uitbrengen.
Als u dit leest, zijn wij al weer druk aan de slag met het meinummer. Zoals we ook in de vorige editie al schreven, zal
dit nummer aandacht schenken aan wat 75 jaar vrijheid betekent voor onze gemeenschap. We blikken terug op de
oorlogsjaren, maar zullen ook verder kijken dan dat. Mocht u foto’s, brieven, anekdotes, een gedicht of een bijzonder voorwerp hebben die u onder de aandacht wil brengen, laat het ons dan weten? We kijken graag of we er plek
voor vrij kunnen maken in een van de komende edities. En dat hoeft niet alleen over de 2e wereldoorlog te gaan,
vrijheid gaat over zoveel meer!
Veel leesplezier, en we blijven het herhalen: opmerkingen en tips zijn van harte welkom via barloseberichten@
gmail.com. Ook suggesties voor nieuwe onderwerpen zijn van harte welkom!
Jan Ebbers, Marijt Helmink, Henk Koskamp
Ps. Bas Koskamp, Herman Lobeek, jullie hadden het antwoord op de wandelpuzzel goed hoor! We verklappen de
oplossing nog niet, wellicht zijn er mensen onder u die de wandeling alsnog willen maken.
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Bomen over bomen
Door: Henk Koskamp en Jan Ebbers
Ze hadden daar geen goed gevoel bij en besloten om de
zandgrond op te zoeken en zo kwamen ze in Barlo terecht.
En dat is hen goed bevallen. Ze prijzen de gemoedelijkheid en de mentaliteit van de Achterhoeker en hebben
dus geen spijt van hun beslissing.

Deze keer een interview met een echtpaar met
een bijzonder beroep, namelijk “boomdeskundigen”. Het gaat hier om het echtpaar Martijn
en Lilian Hoogendoorn. Ze wonen met hun
kinderen Koen (12) en Fleur (11) aan de Hofstedeweg, de boerderij waar vroeger de familie
Buesink woonde. Hun bedrijf heet “Hoogendoorn Boomadvies”.

De opdrachtgevers van hun boomtechnisch adviesbureau
zijn gemeentes, provincies, projectontwikkelaars, landgoedeigenaren, maar ook attractieparken en particulieren.
Verder adviseren ze verzekeringen en rechtbanken als het
gaat om (letsel)schade, bijvoorbeeld als er een conflict is
over schade door een gevallen boom of afgevallen takken.
Ook schade aan bomen wordt beoordeeld bij aanrijding,
vandalisme, vergiftiging, kap zonder toestemming en bij
bomen- en burenkwesties. Het gaat er dan natuurlijk om
wie de schade betaalt. De burger wordt mondiger en probeert zijn gelijk te halen bij de veroorzaker.
Als een projectontwikkelaar, een gemeente of een woningbouwbedrijf vergunning krijgt om een nieuwe woonwijk te bouwen, komt natuurlijk ook het verlies aan groen
aan de orde.

Wij worden hartelijk ontvangen in de warme en gezellige
keuken. Je wordt onmiddellijk overvallen door een gevoel
van nostalgie. Deze ruimte is namelijk ingericht zoals je
dat vroeger aantrof bij veel boerderijen in onze regio.
Kennelijk is er in de loop van de afgelopen jaren wel wat
restauratiewerk verricht, want het ziet er strak en verzorgd
uit.
De familie Hoogendoorn is van oorsprong afkomstig
uit het dorpje Berkenwoude (dichtbij Gouda). Martijn is
opgeleid in Velp, richting Bosbouw en Natuurtechniek
en Lilian heeft ook gestudeerd in Velp aan de Internationale Agrarische School (Larenstein), richting Tuin- en
Landschapsinrichting. Hun bedrijf bestaat sinds 2005.
Aanvankelijk werkten ze beiden in hun eigen specialisatie,
maar na verloop van tijd besloten ze samen op te trekken
in hun huidige bedrijf. Hun werkgebied is in principe heel
Nederland, maar het accent ligt toch op de brede strook
van de Achterhoek tot aan de Randstad.

Hoogendoorn adviseert dan over de geldelijke waarde
van bomen en de groen compenserende maatregelen. Bij
bomen gaat het dan vooral om dat de plek waar bomen
worden gepland, niet in conflict komt met infrastructuur
in de grond. Er liggen nogal wat leidingen zoals gas, water,
elektra, maar ook glasvezel e.d. Zowel de bomen als de
leidingen moeten niet beschadigd worden, ook niet als de
bomen straks groter worden.

In 2012 zijn ze verhuisd naar de huidige plek aan de Hofstedeweg. Ze woonden tot dan op de veengronden in het
groene hart, en ze constateerden al langer dat het veen
waarop ze woonden en werkten steeds verder wegzakte,
wat tot steeds grotere dijkverzwaringen leidde. Ook de
wateroverlast werd al maar meer.

Het komt ook regelmatig voor dat gemeentes of anderen
verzoeken om de kwaliteit van een bestaande boom te
bepalen, dit om (letsel)schade te voorkomen, maar ook
om bijvoorbeeld monumentale bomen te behouden.
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Soms wordt er een akoestische meting verricht (een soort
röntgenfoto) waarbij je een dwarsdoorsnede van de stam
kunt maken. Op de “foto” kun je dan zien hoe de sterke
en zwakke punten van de boom eruit zien. Aan de hand
daarvan kun je bepalen of de boom gekapt moet worden
of dat hij nog verzorgd en behouden kan blijven.

Tenslotte praten we nog wat over de effecten van het wortelgestel op de kwaliteit van de bomen, over het verborgen leven van schimmels en zwammen die in de grond de
groei van naburige jonge boompjes positief beïnvloeden.
Op die manier communiceren bomen met elkaar.
Al met al was het een fijn gesprek met mensen die een
interessant beroep uitoefenen. Ongetwijfeld is er nog
veel meer te vertellen, maar voorlopig laten we het hierbij
voordat het te ingewikkeld wordt voor de interviewers.

Ook worden er trekproeven worden verricht om orkaankracht na te bootsen. Daardoor kun je de sterkte en de
standvastigheid van de boom bepalen. Het werk wordt,
indien mogelijk, door Martijn en Lilian zelf gedaan, maar
bij grotere projecten worden derden ingeschakeld. Mocht
er bij gemeentes capaciteitsgebrek zijn dan is Lilian
inzetbaar voor groen gerelateerde detacheringswerkzaamheden van openbaar groen, bomen, sportvelden en
begraafplaatsen.

We bedanken Martijn en Lilian en fietsen, met een hoofd
vol informatie, terug naar onze eigen woning.

Nieuws van de seniorenclub
“Ontmoet ons” te Dale
Op de 3e donderdag gaan we “eten bij Frank”,
(kosten €10,- 1 week van te voren opgeven).

Door: Riek Vreman & Hannie Heusinkveld

Na de opheffing van het Romienenkoor,
hebben Riek Vreman en Hannie Heusinkveld
besloten om op de donderdagmiddag een
seniorenmiddag te organiseren, de start
was in september. De bedoeling is om elkaar
te ontmoeten in een gezellige sfeer, Josien
Westerveld en Lucie Bauhuis denken ook
met ons mee, namens de zorgcoöperatie
Barlo-Dale denkt Petra Kastein-Eppink met
ons mee. Inmiddels heeft de seniorenclub
reeds 24 leden.

Ook als u geen lid bent van “Ontmoet ons”, bent u van
harte welkom op deze middag. Deze middag is ook
de bibliotheek op proef aanwezig om een boek uit te
lenen.
Bij voldoende deelname gaan zij hiermee misschien
door. Gerrit Hoens is al lid en merkt op dat hij tegenwoordig op de donderdagmiddag dingen doet die hij
voorheen nooit deed maar die hem goed bevallen.
Hij kende bijvoorbeeld koersbal niet maar nu ze het
een aantal keren hebben gespeeld is het een leuk
spel. Zo ook de hersengymnastiek en ja, soms praat
hij de hele middag.
He zol zeggen: ”Kom un kear kieken en heb dan un
oordeal.” Dus lijkt het je leuk een keer te kijken?
WEES WELKOM!!!!!

Door het Romienendal zijn er twee stel koersbalmatten aangeschaft, waarmee wij elke 2e en 4e donderdag koersbal spelen. We moeten het allemaal nog
leren... de regels, de puntentelling en de juiste manier
van de ballen rollen. Liesbeth Rijsdijk uit Lintelo heeft
ons hiermee op weg geholpen.
De overige donderdagmiddagen zijn afwisselend met
spelletjes, bingo, themamiddagen, bibliotheek en
natuurlijk is er ook tijd voor een “proattoafel “.

De contributie is €15,- per maand, inclusief een kop
koffie/thee. Overige consumpties voor eigen rekening. Het maandprogramma zal ook te vinden zijn op
www.cwvbarlo.nl

5

Heel Barlo Bakt
Door: de redactie

karnemelk-saus
Ingrediënten voor 4 personen:
halve liter karnemelk,
50 gram bloem,
200 gram spek,
naar keuze: ui of bieslook

Vanaf deze editie een nieuwe rubriek!
We kennen het allemaal wel: een succesrecept
van het brood van de buurman, de taart
van je tante of de soezen van je zus.

Bereidingswijze
De bloem met een klein beetje karnemelk tot een glad
papje roeren. Dit papje in de overige melk op een laag
vuurtje aan de kook brengen en even laten doorkoken.
Daarbij voortdurend en goed blijven roeren. Het spek in
dobbelsteentjes snijden en uitbakken en hierin desgewenst ook de gesnipperde ui meebakken. Het spek, het
vet en de uien al roerende aan de karnemelk toevoegen
tot de saus weer kookt. Strooi er desgewenst nu de fijn gesneden bieslook overheen. Karnemelk-saus wordt gegeten
bij: sla, bruine bonen, kapucijners of rauwe andijvie.

Er wordt veel over gepraat en iedereen wil het recept.
Tijdens de redactievergaderingen vliegen ook regelmatig
de heerlijkste gerechten je om de oren (spreekwoordelijk
dan), vandaar dat we het tijd vonden om een nieuwe rubriek te starten, waarbij inwoners van Barlo hun favoriete
recept delen. De aandrager van het recept geeft ‘de pen’
door aan de volgende, het kan dus zomaar zijn dat we u
eens om uw favoriete gerecht gaan vragen! Van hartig tot
zoet, van dessert tot soep, we lezen het graag!
We starten deze editie met de echte ‘olderwetse’
karnemelk-saus, die bij de familie Koskamp met veel
succes wordt geserveerd aan de keukentafel!

Tentoonstelling Barlo
Creatief
Door: Jan van Eerden & Herman Onnink

Afgelopen oktober waren de
creatieve uitspattingen van maar
liefst 21 Barlose amateurkunstenaars te zien bij de Museumboerderij “De Neeth”.
Vrijwel alle bezoekers waren aangenaam verrast door het gevarieerde en
verrassende aanbod aan kunst. Het
was dan wel geen rijksmuseum maar
het tijdelijke museum was zeer sfeervol en mooi ingericht. De originele
werkstukken van uiteenlopende aard
vielen bij velen in de smaak.
Ook de tentoonstelling van de fotowedstrijd over Barlo was het bekijken
meer dan waard. Er zijn ongeveer 500
bezoekers geweest en dat heeft onze
verwachtingen ruimschoots overtroffen.

EET SMAKELIJK
Henk geeft de pen door aan mederedactielid Marijt.
In de volgende editie dus: de ‘Urban Chef’ Dadeltaart
van de familie Rotink!

De vrijwillige bijdragen waren gelukkig ruimschoots voldoende om
de kosten te dekken. Het “overschot”
-ruim € 272,- , is aan KWF gedoneerd,
zodat het een goede bestemming
heeft gekregen.
Een veel gehoorde opmerking was:
Voor herhaling vatbaar. Het lijkt ons
goed om daar nog een paar jaar mee
te wachten maar wellicht dat we over
een aantal jaren nogmaals iets dergelijks gaan organiseren. Hoe mooi zou
het zijn als dan nog meer kunstenaars
hun werk gaan tonen. Misschien is de
tentoonstelling dan ook wel aanleiding voor het houden van workshops,
fotocursussen of iets dergelijks, zodat
meer mensen hun creatieve genen
kunnen aanspreken.
Einstein zei al:
“creativiteit is de bron van alle kennis”
en den kon et wetten!
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Hoktalk:
“CHV BARLO”

CHV

In de serie “hoktalk” nemen we een kijkje
bij hokken en keten in onze buurtschap.
Wat gebeurt er in die hokken en keten
en wie zijn de “bewoners”.
door Henk Koskamp

Een zwarte dag in de geschiedenis van CHV Barlo is
woensdag 18 april 2018. ’s Avonds is, door een noodlottig
ongeval, Jeroen de Bruijn overleden. Jeroen had aan het
eind van de middag nog gecheckt of er genoeg drank
koud stond, omdat ze ’s avonds op de weekzaagwoensdag
bij elkaar zouden komen. Jeroen zou met zijn auto Yanick
gaan ophalen. Toen bekend werd wat er was gebeurd zijn
de jongens bij Yanick samen gekomen. Zoals bij velen,
wordt Jeroen ook bij CHV Barlo enorm gemist. Deze tragische gebeurtenis heeft van de vriendengroep CHV Barlo
een nog hechtere club gemaakt. Vlak bij de plek in Lintelo,
waar Jeroen is verongelukt op 18 april j.l., is door de CHV
vrienden, ter herinnering aan Jeroen, een monument
geplaatst.

Deze keer een hok dat eigenlijk geen introductie behoeft,
want door een zeer efficiënt PR apparaat, weet bijna iedereen in Barlo en omstreken van het bestaan van CHV Barlo.
Dit komt door de inmiddels 10.000 verspreidde stickers
waardoor je het hok-logo dus overal ziet. Ook de documentaire reeks “Keet” van Omroep Gelderland uit 2017
heeft wellicht bijgedragen aan de naamsbekendheid van
CHV Barlo.
Maar eerst een stukje geschiedenis: In 2010 komen 3 jongens uit groep 8 van de basisschool op het idee om een
hok te beginnen: waarom? Simpel, omdat iedereen een
hok heeft! Dennis Yeboah, Luc Brethouwer en Jeroen de
Bruijn, die door de CHV leden steevast Jeroen van Eerden
wordt genoemd, vonden een plek in de schuur bij huize
Yeboah, aan ’t Villeken. Al snel bleek de ruimte te klein
omdat de groep zich snel uitbreidde. Behalve het reeds
genoemde drietal, maakten Luuk Cornelissen, Robbin
Fukkink, Franke Slootmans, Duco Stronks, Yanick Heusinkveld, Koen Arentsen, Dejan Pöstgens, Job Ligterink, Rens
Luiten en Sven Kasteel de vriendengroep compleet. Men
vond een tijdelijke plek bij Luiten, “Kuiermaat”, later in de
“jachthutte” bij de fam. Kobus aan de Vlasspreideweg. En
sinds 27 december 2013 op de huidige locatie: bij de familie Ligterink aan de Nijhofsweg.

CHV Barlo houdt van tradities en daarom wordt er traditiegetrouw met een zelfgebouwde wagen deelgenomen
aan de optocht tijdens het Oranjefeest in Barlo. Ook bij
het knokken met hokken, georganiseerd door Jong Gelre,
is men van de partij. Bij de laatste twee edities van deze
krachtmeting zijn de mensen van CHV Barlo zelfs tweede
geworden. Een aantal sportievelingen nemen jaarlijks deel
aan het Ava-70 loopfestijn “King Of De Beeklaan” en het
Camping-Goorzicht-voetbal toernooi. Echt goed getrainde
leden bij CHV Barlo dus. De verklaring hiervoor is dat er
fanatiek getraind is bij de sportschool en dat dan ook nog
voor een prikkie, doordat een groot aantal sportscholen
in de regio zijn bezocht, alwaar de mogelijkheid werd
geboden voor een gratis proefabonnement. Ook houden
de leden van CHV Barlo zich bezig met het verzamelen van
straatmeubilair, waar inmiddels een mooie expositie van
kan worden gehouden.

Bij camping Goorzicht kon men een stacaravan overnemen, deze was leeg komen te staan, omdat de vorige
gebruiker uit de caravan was gezet wegens wanbetaling.
De aanmaningen en vorderingen van diverse instanties
lagen er nog in. De caravan werd naar Barlo gesleept en
voorzien van een nieuwe vloer en ook zijn de wanden geïsoleerd. De inventaris bestaat verder uit een bankstel, een
koelkast een bar en een geluid installatie waaruit vooral
veel piratenmuziek schalt. De stacaravan is door een aantal
handige vaders voorzien van een veranda. Deze veranda
wordt als entree en als rokersruimte gebruikt. Ruimte
genoeg voor de vaste kern van CHV Barlo, die inmiddels
de naam “Coöperatieve Hokken Vereniging Barlo” als naam
heeft aangenomen. Onlangs is er nog een mooi terras met
een aantal picknicktafels bij gekomen. Het aangrenzende
weiland is de locatie waar traditiegetrouw op oudejaarsdag met carbid wordt geschoten. De leden zijn afkomstig
uit Barlo en Dale, een aantal studeert nog de rest heeft
werk, veelal in de agrarische hoek.

Tenslotte hier nog de link die verwijst naar de
TV Gelderland documentaire uit 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=OAprNpuqVSE&t=3s
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Activiteiten De Loods

Omdat De Loods bezig is met fondsenwerving
en verbouwingsplannen zijn de activiteiten
momenteel beperkt.
In overleg is De Loods echter wel te huur
voor (besloten) feestjes en partijen.
Info en overleg over verhuur kan via Hermen Ligterink (06-53762278 of h.ligterink@gmail.com).

& personeelsadvies

als het drinken
van oploskoffie
niet meer helpt...
the art o f c o m m u ni c ati o n
karin@nauta4mediation.nl

ZOOM
vespa klassiekers

communicatie vormgeving
06 421 421 82
luuk@comvorm.com

www.zoomvespaklassiekers.nl

dee komt

wenskaarten in de streektaal

streektaalwenskaarten
theaonnink@hetnet.nl

markerinkdijk 30
7122 rk aalten
an! 0543 451232
06 437 919 63
hermanonnink@upcmail.nl
www.streektaalwenskaarten.nl

verhalen en gedichten
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100% zuivere en biologische speltproducten!
Hinke Koster
info@hetspelthuis.nl
www.hetspelthuis.nl
Tel.: 0543-848749

Fleurige plantconcepten:
onderhoudsarm, natuurlijk en kleurrijk

Speltmeel
Speltpasta’s
Cadeaupaketten
Workshops

Sla de spijker op de kop met

Vie rd e Broek dijk 27 - 7122 JD A al ten - Tel el oon: 0543 - 473 2 3 5

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• RENOVATIE

Je maakt het natuurlijk met Lageschaar

• ONDERHOUD

Sla de spijker op de kop met
De volgende keer

hier uw
advertentie?
• NIEUWBOUW

Vie rd e Broek dijk 27 - 7122 JD A al ten - Tel el oon: 0543 - 473 2 3 5

Mail voor de mogelijkheden naar:

• VERBOUW
barloseberichten@gmail.com
• RENOVATIE
• ONDERHOUD

Neethweg 2, 7122 RB Aalten | T: 0543-451817 / 06 28180456
E: info@hoveniersbedrijfdickstronks | www.hoveniersbedrijfdickstronks.nl
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Fotowedstrijd
Door: Jan Ebbers
Gelijktijdig met de expositie “Barlo Creatief” werd in Barlo
ook een fotowedstrijd gehouden. 18 fotografen uit Barlo
en een enkeling daarbuiten hadden hun creatieve gaven
ingezet om een foto te maken die het karakter van Barlo
goed moest weergeven.
Zij hadden samen in totaal 38 foto’s gemaakt. Deze foto’s
zijn beoordeeld door een vakjury en tevens door een

publieksjury. Op 17 oktober, tijdens een gezellige bijeenkomst bij de Neeth, werden de winnaars bekendgemaakt.
Daarbij werden ze uitbundig in het zonnetje gezet.
Onder het genot van het spreekwoordelijke hapje,
drankje en muziekje werd nog gezellig nagepraat.
Wellicht voor herhaling vatbaar!

1e prijs publiek en 3e prijs jury - Foto Marleen Rooks

De vakjury, bestaande uit Jos van Loon,
Jan Oberink en Jan Ebbers, hadden de
volgende eensluidende keus gemaakt:

Ook de publieksjury was tot een eindoordeel gekomen.
Gerdienke van Eerden, de organisator van de fotowedstrijd,
kon de volgende deelnemers hun welverdiende prijs overhandigen:

1e prijs: Peter Ligterink
2e prijs: Jan van Eerden
3e prijs: Marleen Rooks

1e prijs: Marleen Rooks
2e prijs: Dianne te Grotenhuis
3e prijs: Jorieke ten Brinke

2e prijs jury - Foto Jan van Eerden
1e prijs jury - Foto Peter Ligterink

3e prijs publiek - Foto: Jorieke ten Brinke
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2e prijs publiek - Foto Dianne te Grotenhuis

Heeft Hagenwind de wind mee?
Door: Jan Ebbers

Het is al weer bijna 12 jaar geleden (in 2008) dat de eerste
spade in de grond werd gestoken voor de bouw van
8 windturbines in ‘t Goor. Wij waren benieuwd hoe de
stand van zaken nu is, dus hebben we om een interview
gevraagd met 2 boeren/ondernemers van het eerste
uur: Jan Bongen, die sinds kort voorzitter is van de V.O.F.
Hagenwind en zijn buurman, Jan Ligterink. Het gesprek
vindt plaats in de woonkamer van laatstgenoemde Jan.
We hebben daar een prachtig uitzicht op een deel van de
windturbines.
De VOF Hagenwind is opgericht door 11 deelnemers,
allen belanghebbenden bij de windmolens. De molens
staan deels op de grond van enkele boeren die zelf ook
deelnemer zijn. De grond daarvoor werd afgestaan aan de
VOF, waarmee Hagewind een erfpachtovereenkomst heeft
afgesloten.

De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor een
slagschaduwrapport, waarin hij moet aantonen dat een
windpark of windmolen aan de normen voor slagschaduw
voldoet. – red.)
Als er slagschaduw op een huis komt van een niet-deelnemer in de VOF gaat de molen stilstaan, dit om te voorkomen dat de bewoners hinder ondervinden van de slagschaduw. Daardoor hebben ze nooit last van slagschaduw.
Als de plannen vastere vormen aannemen, moet er gepraat worden over de financiering van het miljoenenproject. Zijn er banken die het risico willen nemen om zoiets
risicovols te financieren? Dat lukt. Eén van de grote banken
zorgt voor een 100% financiering.

Al in 1998 is begonnen met nadenken over het plaatsen
van windturbines. Verschillende plannen zijn dan ook de
revue gepasseerd. Er is gepraat met al bestaande windmolenexploitanten over hun ervaringen in Nederland, maar
vooral ook met die in Duitsland, want de windomstandigheden in bijvoorbeeld Vreden zijn vrijwel gelijk als die in ’t
Goor. Overheidssubsidies moeten worden aangevraagd en
goedgekeurd. De boeren die eigenaar zijn van de landbouwgrond moeten akkoord gaan. Er moeten de nodige
vergunningen aangevraagd worden bij gemeentes, en ook
zijn er vanaf het begin bezwaren vanuit omwonenden,
vooral uit Lichtenvoorde, maar merkwaardigerwijs ook van
natuurorganisaties. Zij vreesden voor horizonvervuiling
en het gevaar dat vogels in aanvaring zouden komen met
de roterende wieken. De bezwaarprocedures die daarbij
horen moeten worden behandeld. Ook moet op kosten
van de VOF een zware leiding gelegd worden vanaf de
windturbines naar het verdeelstation aan de Barloseweg.
Dat alles was een tijdrovende en kostbare zaak en veel
uitzoekwerk.

Dan moeten er offertes worden aangevraagd bij diverse
leveranciers van windmolens. Gekozen is voor het Duitse
bedrijf Enercon. Die levert molens met een “direct drive”
systeem. Dat betekent dat de generator direct verbonden
is met de wieken. Dit in tegenstelling tot andere molens
die een tandwieloverbrenging hebben bij de wieken en
een verbinding met een generator die onder in de molen
zit. Nadeel daarvan is dat door de wrijving zo’n 7% stroomverlies ontstaat.
Zoals gezegd: de beide Jannen vertellen dat gekozen
is voor het duurdere Enercon, en daar hebben ze geen
moment spijt van gehad. De molens staan nu meer dan
10 jaar en, behalve de normale onderhoudsbeurten van
4 keer per jaar, zijn er geen ernstige storingen voorgekomen. De beschikbaarheid van de molens is tot nu toe 99%,
terwijl er een rendement van 97% werd gegarandeerd
door de leverancier. De heren zijn zeer positief over de
afgelopen 10 jaar, want de molens zijn financieel al afgeschreven en de lening bij de bank is bijna afgelost.

Denk bijvoorbeeld aan het fenomeen ‘slagschaduw’ (De
ronddraaiende wieken van een windmolen kunnen een
bewegende schaduw werpen op de omgeving. Dit wordt
slagschaduw genoemd. Deze slagschaduw kan hinder veroorzaken als de windmolen dicht bij een huis staat, vooral
bij een laagstaande zon. De schaduw wordt dan langer en
bereikt ook huizen die verder weg staan.
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Ze kunnen nog zeker 10 jaar mee, dus het zit wel goed
met het toekomstige rendement!
Wel was op grond van het verleden een inschatting
gemaakt van de hoeveelheid wind die zou waaien, maar
dat viel de afgelopen 10 jaar tegen. Dat was sommige
perioden minder dan 20% en in goede tijden iets meer,
namelijk plus 1%. Toch wordt jaarlijks 32 miljoen kWh (kilowattuur) aan stroom opgewekt, genoeg voor zo’n 10.000
huishoudens.

De opslag in accu’s wordt nauwlettend in de gaten gehouden, maar is op dit moment financieel nog niet aantrekkelijk.
En de toekomst van de VOF? “De komende 10 jaar kunnen
we het nog met de bestaande molens toe. Wat er daarna gebeurt, is niet te voorzien”. Op mijn vraag of ze ook
denken aan zonneparken, zijn de beide Jannen tamelijk
afwijzend. Ze willen geen goede landbouwgrond afstaan
voor zonnepanelen, dus dat is voor hen geen thema.
Jan Bongen wil nog even kwijt dat er ook regelmatig
excursies worden gegeven door de windboeren. De
opbrengst van de vrijwillige giften wordt besteed aan
waterzuiveringsinstallaties die in landen als Ghana en Ethiopië worden geplaatst. Hierdoor worden ziektes, die met
hygiëne te maken hebben, drastisch teruggedrongen. Ook
de kindersterfte loopt vaak met 30% terug!

Er wordt op jaarbasis genoeg stroom opgewekt voor alle
huishoudens in Aalten. Als de molens bij harde wind volop
draaien, worden de huishoudens van Aalten, Lichtenvoorde en Winterswijk van stroom voorzien.
Een algemeen probleem bij stroom is de opvangcapaciteit. Als iedereen stroom nodig heeft, is er gauw een tekort
en andersom kan een overschot ontstaan. Jan Bongen en
Jan Ligterink vertellen dat er ook wel een ontwikkeling
in gang is gezet om zeer grote accu’s te bouwen en te
plaatsen, waardoor je stroom kunt opslaan, zodat ook bij
weinig wind vanuit de accu stroom geleverd kan worden.

Het was een leerzame en interessante morgen, waarna uw
verslaggever blijmoedig met uitzicht op de 8 windturbines
op weg naar huis fietst.

Foto Peter Ligterink
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Column

Door Jan van Eerden

Andacht

Op et moment dat ik dit schrieve, zitte wi’j al met twee
bene in de advent. A’j dit laest is et alwaer 2020 maor
dan mo’j nog maor effen an de advent-sfeer terugge
denken. Ik zegge et der metene maor effen bi’j want et is
een betjen moralistisch stuksken.

Maor ik bun bange dat de mensen wiet de aandacht
naor zich too trekt (positief of negatief)en zelf steeds in
de schijnwerpers gaot staon , et eigenlijk neet et hardste
neudig hebt. Et bunt vake juust de mensen waor aj neet zo
vake van heurt , wiet wal is wat maer in et lecht mochten
worden e’zet. Juust de mensen wie’j neet heurt, bunt vake
de mensen van “geen woorden maar daden “. Dee hebt jo
ga gin tiet van pochten, klagen en andacht vraogen. Ik wet
wal dat ik no wal arg an et generaliseren bunne, maor in
grote lijnen…
Aj egals in de spotlights staot en in et lecht kiekt, wo’j
ok verblind en hei’j dus gin oge maer veur andern. Laot
duudelijk waen ; vri’jwilligerswark, maatschappelijke
initiatieven oppakken, enz . is gin aandacht vraogen maor
andacht gevven.
Ik zeie an et begin al; wi’j kiekt dizze waeke elken aovend
effen “Joris’ Kerstboom” . Daorin wordt andern in et lecht
e’zet. Et is eigenlijk bedreuft dat allene in de kasttied zoiets
meugelijk is en de rest van et jaor der nauwelijks plaats is
veur wederzijds respect. A’j dit laest is de Kast allange waer
veurbi’j en denk i’j misschien: Waor hef den sentimentelen
drammert et aover?

Wi’j bunt neet zukke televisie kiekers maor no kieke wi’j
elken aovend effen “Joris’ Kerstboom”. Daor wordt mensen,
al dan neet postuum, herdacht deur een foto in ne groten
kastboom te hangen. Op wereldlichtjesdag is der volgens
mien ok zoiets op televisie. Et geet dus neet allene ovver
overleden mensen maor ok mensen wiet noo nog völle
veur andern betekent. De verhalen der achter bunt vake
wal mooi al zölt et sommigen et wegzetten as as zeute
melancholische emotie-televisie.
De maatschappi’j is neet maer zo van et melancholische.
Et mot allemaole snel, spectaculair en at wi’j al mensen
in et lecht wilt zetten, dan gow zelf lever in de spotlights
staon. Ne Zweedse deerne wiet zich, terecht, drok mek
aover de opwarming van de aerde, wordt bestempelt as
ne klimaatdrammer. Trump vunt at der maor ene de Nobel
veur de vrede hef verdeent, en dat is hee zelf.
Ok hier in den Achterhook zet steeds maer mensen zich
zelf in de spotlights. Ho völle mensen zet van alles op facebook of Instagram; ovver wat ze doot, denkt of waor at zee
hebt in e’checkt. Der wordt e’klaagt , e’pocht, beredeneert
met maor een doel; Andacht.

De Kastdage ligt achter ons maor 2020 is nog maor net
begonnen. Aw no allemaole is wat maer andacht hebt
veur de stillen, de grieze muuze en de onopvallenden en
ons iets minder stuurt an de Popie Jopies en de luidruchtige andachtvraogers , dan wordt dit veur iederene een
prachtig jaor.

Iederene wordt te pas en te onpas met standpunten, en
narigheid of pochteri’je van een ander um de oarne slagen. No bedoel ik dus neet te zeggen dat der gin andacht
mot waen veur andern, in taegendeel.

Ik zei al; et is een betjen een moraliserend sentimenteel
stuksken e’worden, maor ja ik zitte nog vollens in de kasttied dus i’j mot et der maor met doon.

Bedankt!

door: Hannie Luiten
Gymvereniging Prinses Margriet uit Bredevoort
ontving afgelopen week van de firma LAGESCHAAR
vaste planten uit Barlo prachtige nieuwe t’shirts
die perfect passen bij de trainingspakken.
De shirts worden altijd door de leiding en de assistentes gedragen bij de wedstrijden, tijdens
de uitvoering en bij alle activiteiten die worden
georganiseerd door de vereniging.
De vereniging is ontzettend blij met de shirts en
wil de firma LAGESCHAAR ontzettend bedanken
voor de sponsering.
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8 januari
15 januari
29 januari
5 februari
12 februari
25 februari
26 februari
4 maart
7 maart

Cafetaria De Admiraal

11 maart
17 maart
25 maart
1 april
8 april
22 april
30 april

Admiraal de Ruyterstraat 1d
7122 WD Aalten
Tel.0543-476000

Voor al uw snacks en patat!
www.cafetariadeadmiraal.nl

6 mei

handwerkcafé. ACB
koffie/thee drinken*
koffie/thee drinken*
handwerkcafé. ACB
koffie/thee drinken*
Ledenvergadering zorgcoöperatie
koffie/thee drinken*
handwerkcafé. ACB
dansen in de Tico-Tico bar, zorgcoöperatie,
opgave bij Inge Sloetjes of Petra Kastein:
06-38535538
koffie/thee drinken*
ledenvergadering “de Markerink”, in de Markerink
koffie/thee drinken*
handwerkcafé. ACB
koffie/thee drinken*
koffie/thee drinken*
activiteitenmiddag seniorenclub in het
Romienendal i.s.m. Jeugdclubs Barlo en Dale
handwerkcafé. ACB

*Zorgcoöperatie,
Neethweg 4, 10.00-11.30 uur

BASISSCHOOL
21 januari 19.30 uur ouderavond-Kanjertraining
29 januari studiedag/Kanjertraining, kinderen vrij.
14 februari studiedag scholen koppel CBS-Barlo,
Möllenveld en Emmaschool

CWV Barlo BV
*Loonwerk

*Tuinmachines

*Grondwerk

*Drainage

22 februari t/m 1 maart
voorjaarsvakantie

*Containertransport *Egalisatie
*Mesttransport

*Dronewerk

Tel0543
0543451248
451248 www.vwwbarlo.nl
www.cwvbarlo.nl
Tel
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Ba r l o N ATUUR l ijk
Akkerranden
Door: Willy Koskamp & Herman Simmelink

Door de jaren heen zijn de leefgemeenschappen van
planten en dieren, zoals dat van oorsprong was in de
gemeente Aalten, behoorlijk veranderd. De begroeiing
werd eenzijdiger door de beperkte landbouwgrond zo
efficiënt mogelijk te gebruiken voor de voedselproductie van mens en dier. De diversiteit van vogels, insecten, zoogdieren, amfibieën, vissen en reptielen werd
steeds minder, mede ook door het gebruik van steeds
meer synthetische bestrijdingsmiddelen.

werden en bleven bovendien lang in bodem en water aanwezig. Tegenwoordig worden deze middelen nauwelijks
nog gebruikt en spreken we liever van gewasbescherming.
Tevens kwam de ecologische teelt op gang.

Akkerranden werkgroep
Zes jaar geleden hebben een aantal groeperingen die
begaan waren met de natuur in de gemeente Aalten de
koppen bij elkaar gestoken en zijn samen opzoek gegaan
naar de mogelijkheden om deze diversiteit weer terug
te brengen binnen onze gemeente. De bijenvereniging,
Wild Beheer Eenheid, Ecologische boomkweker, I.V.N., LTO
en betrokken bewoners uit alle buurtschappen zijn vanaf
2013 bezig, middels het zogenaamde Akkerrandenproject,
voor de volgende gemeenschappelijke doelen:
Bescherming van insecten als basis voor natuurbeheer:
- Verminderen van insecticidengebruik
- Kennis vergaren en doorgeven over
ecologische landbouwmethoden
- Natuurlijke vijanden van plagen in de
landbouw bevorderen
- Meer natuurbeleving op het platteland

In 2011 zijn in de gemeente Aalten de eerste gesprekken
geweest om biodiversiteitsmaatregelen in gang te zetten.
Vanaf 2013 is het Akkerrandenproject door de verschillende belanghebbenden in gang gezet. Inmiddels zijn hierdoor al 150 deelnemers die meedoen, door middel van het
doorgeven van de gemeentelijke subsidie en het SAAP;
middels zaadverstrekking, advies, organisatie van grondbewerking en inzaaien. Naast de Akkerranden hebben de
WBE en het Patrijzenproject gezorgd voor het inzaaien van
stroken met verschillende mengsels. De gemeente zelf
heeft dit jaar bijna 4 ha geschikte bermgrond ingezaaid
met een bloemenmengsel. De verschillende werkgroepen
kunnen u informeren over het zadenmengsel dat gebruikt
wordt.

Effecten van biodiversiteit

Voor een goed leefklimaat zijn planten en dieren afhankelijk van milieufactoren zoals een goede bodem- en waterhuishouding, lucht en klimaat. Daarnaast hebben levende
organismen invloed op andere organismen zoals een
roofdier-prooi relatie. In de meeste kringlopen van organismen spelen insecten een belangrijke rol.
Om ziekten en plagen te bestrijden werden in de vroege oudheid al chemische middelen gebruikt. De eerste
middelen waren vooral anorganische stoffen als zwavel,
arseen, lood, koper en kwik. Na de Tweede Wereldoorlog
begon men synthetische middelen te produceren. Dit waren breed werkende middelen die een groot effect hadden
op allerlei andere organismen dan waartegen ze gebruikt

Eén ding is zeker, het is van belang dat zoveel mogelijk
bedrijven en particulieren meewerken om de biodiversiteit verder te vergroten. Bij de start van het Akkerrandenproject in 2013 werden er 42 verschillende vogelsoorten
geteld, afgelopen jaar konden ze het respectabele aantal
van 120 verschillende vogels tellen. Er zijn veel meer zangvogels zoals sijzen, groenlingen, keepen, kneu, putters
en geelgors. In de zomer is het een voedselrand voor de
zomertortels. Hierdoor was het voedselaanbod voor veel
roofvogels ook weer op peil, noemenswaardig dat de
kiekendief en velduil weer zijn gesignaleerd. Positief neveneffect van de Akkerranden die door de universiteit van
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Wageningen zijn waargenomen: Loopkevers en spinnen
overwinteren in de akkerranden. In de lente trekken zij de
gewassen in, tot wel 150 meter en vreten dan de eerste
bladluizenkolonies en rupsenplagen weg. Sluipwespen,
zweefvliegen, lieveheersbeestjes en andere vliegende
insecten ruimen tot 1 kilometer rond verblijfplaats op. De
rovers uit de randen vertragen de groei van bladluizenpopulaties. Het is dan wel van belang de goede gewasbescherming te gebruiken.
Het biedt een mooier landschap, heeft een breder maatschappelijk draagvlak én een positief effect op recreatie.

Deelname Akkerranden
Deelname aan het Akkerrandenproject kan al vanaf 1 vierkante meter. Het perceel wordt in april, door de eigenaren
zelf, ingezaaid met 22 verschillende plantensoorten. De
planten blijven staan tot maart van het volgende jaar, het
is een beschutte plaats en voedselbron voor verschillende vogels en kleine zoogdieren. Samen met Achterhoek
Promotie en VVV wordt er een fietsroute langs de percelen
uitgezet, eind juni/begin juli is de opening van deze fietsroute. Eén keer per jaar is er een informatiebijeenkomst.
Dit jaar in het ‘t Romienendal en wel op 13 februari (tijdstip
wordt gedeeld via de site Barlo.nl). Tevens kunnen de medewerkers van de Akkerranden u informeren over andere
mogelijkheden tegen onkruid.
Heb je belangstelling, vragen of wil je je nu vast
aanmelden dan kun je terecht bij
Herman Rendering 06-51901498 en
Herman Simmelink 06-13246510.
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Hier Woon Ik: Sven Uenk
Door: Marijt Helmink

Terug van weggeweest: de rubriek:
‘Hier Woon Ik’, geïnspireerd op het
wekelijkse vraaggesprek in de
Volkskrant met een schoolverlater.
In deze rubriek interviewen we
steeds een tiener tussen de 10-12 jaar,
over zijn of haar huis, school,
de toekomst en natuurlijk: Barlo!
Waar ben je trots op?

In deze editie is Sven Uenk
aan het woord:

Op mijn bouwcreaties van lego of van hout. Ik vind het
leuk om dingen uit te denken en mijzelf uit te dagen om
iets te maken.

Waar woon je en met wie woon je?
Ik woon aan de Prinsendijk samen met mijn ouders,
broer Lars en zusje Femke.

In welke groep zit je op school?
Waar ga je volgend jaar naar school?
Ik zit in groep 8 en ik ga volgend jaar naar Schaersvoorde.

Wat vind je het leukst aan je huis?
Ik woon op een boerderij dat vind ik super fijn.
Je hebt veel ruimte om te spelen. Zoals dingen maken in
de werkplaats. Maar ook ruimte om hutten te bouwen.
Mee helpen om de boerderij vind ik leuk om te doen.

Wie zijn je beste vriendjes of vriendinnetje?
Ik speel graag met de jongens van groep 7 en 8.

Wat is het leukst aan je huidige school?
Ik vind meester Arne een hele leuke meester.
Het schoolplein is lekker groot om te spelen en te rennen.

Heb je huisdieren?
3 katten: Dikkie Dik, Paulus en Gijsje zijn mijn lievelingsdieren. Je kunt er fijn mee knuffelen, spelen en lekker
aaien. Ik hou ook van de koeien, ik heb één speciale
knuffel koe Sientje. Deze is heel rustig en komt graag
naar mij toe om geaaid te worden.

Weet je al wat je later voor beroep wil uitoefenen?
Ik wil graag boer worden. Lekker op een John Deere trekker rijden en met dieren omgaan.

Vind je Barlo een leuke plek om te wonen?
Waarom wel/niet?

Als je een dier was, wat zou je dan willen zijn?
Waarom?

De omgeving vind ik mooi en fijn. Het is een gezellige
buurtschap.

Een dier in de lucht lijkt mij super cool.
Lekker rondvliegen in de lucht.

Hoe kunnen we Barlo nog leuker maken?

Wat is je dierbaarste bezit?

Ik vind het leuk zo in Barlo.

Mijn familie.

Waar wil je later wonen?

Als je een dag de baas van de wereld zou zijn,
wat zou je dan willen veranderen?

Waar ik nu woon.

Dat arme mensen meer geld hebben om eten te kopen
en dat ze een goed stevig huis hebben om in te wonen.
Geen oorlog en ruzie. Dat we goed voor de aarde zorgen.

Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit denk je?
We maken nog meer gebruik van robots en computers.
Er zijn meer elektrische zelfrijdende auto’s en trekkers.
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Op school leuke cijfers en
thuis een gezellige sfeer.
Hoe makkelijk kan het zijn?
Huiswerkbegeleiding, MILS Leerstrategietest
en bijlessen voor basis- en voortgezet onderwijs
Landstraat 20 (Elim)
7121 CR Aalten
tel. 06 12 25 73 53
info@studiehuisachterhoek.nl
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Wellness Villa de Schoppe
&
Comfort Villa ’t Genoegen
“…..echt genieten…..”

06 40 22 32 38
natuurlijkstaal@gmail.com

Albert Schweitzerstraat 25 | 7131 PG Lichtenvoorde
Telefoon: +31 (0) 544-396060
E-mail: info@lintelo.nl
/www.lintelo.nl

in Barlo-Zuid
Barlo-Zuid
in

www.deweldaed.nl: dè verblijf loca�e en uitvalsbasis
voor uw familie/vrienden uit de rest van de wereld.

Euroweg 17 | 7051 EB Varsseveld
Telefoon: +31 (0) 544-396090
E-mail: info@lintelo.nl
www.lintelo.nl
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Gendringseweg 23 | 7122 ME Aalten
Telefoon: +31 (0) 543-461565
E-mail: info@lintelo.nl
www.lintelo.nl

Barlo’s Belang

www.barlo.nl/barlosbelang
barlosbelang@gmail.com

Christelijke Oranjevereniging ‘Wilhelmina’ Barlo
www.oranjeverenigingbarlo.nl
info@oranjeverenigingbarlo.nl

Sjoelvereniging “De domme smieters”
schigtannie@gmail.com

Stichting Dwars Door Barlo
ernakolstee@gmail.com

Zorgcoöperatie Barlo-Dale
zocobarlodale@hotmail.com

Verenigingsgebouw “De Markerink”
www.barlo.nl/demarkerink
erna.springer@tele2.nl

Activiteitencommissie “De Markerink”
r.e.brethouwer@outlook.com

Muzikantenbank

www.barlo.nl/muzikantenbank
vaneerdenhofstede@kpnmail.nl

Christelijke Muziekvereniging “Excelsior”Barlo
www.excelsiorbarlo.nl
secretaris@excelsiorbarlo.nl

Terrazzo Tegelwerken Kitwerken Renovatiie
T. 0543-539762 / 0647699406
www.timmersbarlo.nl

Schietvereniging “De Aanleg”
svdeaanleg.nl
info@svdeaanleg.nl

Jeugdclub Barlo

clubbarlo@gmail.com

Hoezen Advocatenkantoor

Discobar “De Loods
www.deloodsbarlo.nl
info@deloodsbarlo.nl

Jetzt Gehts Loods
jobligter@gmail.com

ONDERWIJS

CBS Barlo

www.cbsbarlo.nl
info@cbsbarlo.nl

Oudervereniging cbs Barlo
ov.cbsbarlo@gmail.com

Juut & Co Kinderopvang
www.juutenco.nl
mariel@juutenco.nl

betrokken en deskundig
0543-533121

Hoezen Advocatenkantoor
betrokken en deskundig
0543-533121

