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“Barlose Berichten” is een nieuws- en informatieblad voor 
Buurtschap Barlo, uitgegeven door Barlo’s Belang en 
verschijnt 3 keer per jaar.          

Redactie: Henk Koskamp, Jan Ebbers & Marijt Helmink
Vormgeving & Drukwerk: Gerard te Hennepe,  
info@theproject.nu 
Bezorging: Ada te Voortwis (06 12 60 66 44)

Barlose Berichten wordt in Barlo gratis huis-aan-huis 
bezorgd. Mocht u Barlose Berichten buiten Barlo willen 
ontvangen, neem dan contact op met Henk Koskamp 
tel. nr. 0543 45 11 10 of stuur een mail naar 
barloseberichten@gmail.com.

Kosten: uw vrije gift is van harte welkom via J Ebbers 
NL69RABO0324508239 ten name van 
Barlose Berichten.

Post-, en mailadres:
Barlose Berichten
p/a Lichtenvoordsestraatweg 69
06-52165980 (Marijt Helmink)
barloseberichten@gmail.com

www.deneeth.nl

info@deneeth.nl

Tel: 0543-451069 / 451966 
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Vragenderweg 35-B 
7131 NS  LICHTENVOORDE 

T: 0544 – 398800 
www.rooksinterieursystemen.nl 

www.rooksspanplafondsystemen.nl 

� SYSTEEMWANDEN 
� SYSTEEMPLAFONDS 
� BETIMMERINGEN 
� TOTALE BINNEN- (AF)BOUW 
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Van De Redactie
Beste lezers, 

Het leek een zomer te worden zonder feesten, zonder Zwarte Cross, zonder groots vertier, 
maar niets bleek minder waar! Er werd gecrosst, gekampeerd, gestreden en geschoten; alles 
keurig op de anderhalve meter, en dankzij de vele creatieve inwoners van Barlo, die niet voor 
een gat te vangen waren. De jongens van de Barg, de leiding van Jeugdclub Barlo en vele an-
deren hebben er voor gezorgd dat de zomer in Barlo een feestje was, hulde! We kijken er met 
veel plezier in deze Barlose berichten op terug. Ook vonden we het weer tijd voor een aantal 
nieuwe rubrieken, waaronder IMPORT en Groeten Uit… maar vanwege de vele ingezonden 
stukken (hoera!) heeft een aantal vaste rubrieken ook even (tijdelijk?) plaats moeten maken.

Veel leesplezier, en we blijven het herhalen: opmerkingen en tips kunt u mailen naar  barlo-
seberichten@gmail.com. Ook suggesties voor nieuwe onderwerpen zijn van harte welkom!

Jan Ebbers, Marijt Helmink & Henk Koskamp

Colofon In deze uitgave

Agenda
10 oktober 2020
Grote petflessenactie tbv Excelsior

10 november 2020
Kledinginzameling Bag2School tbv de activiteiten van CBS Barlo
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In het kader van een goed gesprek met fijne mensen uit 
Barlo, ontmoeten wij Greetje Lageschaar op een mooie 
zomeravond, net over de denkbeeldige grens met ‘t 
Klooster.

Samen met haar vriend, Bas, worden we hartelijk  
verwelkomd in hun woning aan de Bolwerkweg, die ze 
in 2010 gekocht hebben. Het huis was toen in een  
tamelijk uitgewoonde staat, maar na 3 jaar klussen, 
terwijl ze woonden in een wooncaravan op hetzelfde 
terrein, verbouwd tot een woning die aan hun eisen 
voldeed. Niet dat het luxe uitstraalt, maar het is wel stijl-
vol gerenoveerd, waar nodig verbouwd en geïsoleerd 
en van alle gemakken voorzien. Belangrijk voor hen was 
dat er vele gebruikte materialen in verwerkt konden 
worden. Dat het er daardoor niet altijd even strak uit-
ziet, maar hier en daar wat natuurlijke beschadigingen 
vertoont, vinden ze juist passen bij het karakter van de 
woning. Ook de tuin bestaat niet uit aangeharkte perk-
jes en paadjes, maar staat vol met natuurlijk begroeiing 
en veldbloemen. Al met al een harmonieuze omgeving!

Greetje is in 1980 geboren in Lichtenvoorde en toen 
ze 1 jaar was, verhuisde ze met haar ouders en 2 zusjes 
naar Barlo. Haar ouders zijn beide zelfstandige onder-
nemers en ook Greetje wist al jong dat ze uitdagingen 
niet uit de weg zou gaan. Na de basisschool CBS in 
Barlo ging ze naar de HAVO in Aalten, maar ze besefte 
al snel dat ze een afkeer had van de theoretische kant 
van haar studie; ze was meer van stage en werk. 

Na Schaersvoorde volgde ze de opleiding: “flowers & 
design” bij het Groenhorst-college in Velp waar zich 
bekwaamde in het bloemisterij-vak. Toen ze dat had 
afgerond werkte ze bij verschillende bloemenzaken in 
Aalten en Eibergen en ook nog een periode bij Intratuin 
in Zevenaar.

Toen ze 24 werd, gooide ze het roer om en solliciteerde 
bij Kaemingk B.V. Aalten, groothandel in woon- 
accessoires . Haar functie werd decorateur bij de  
afdeling Decoteam. Zij werd daar belast met het 
inrichten van stands in Aalten, maar ook bij de filialen 
in Polen, België en Duitsland werden haar werkzaam-
heden en haar kunstzinnige kwaliteiten gewaardeerd. 
Het ging bij Kaemingk niet alleen om kerstartikelen 
(het meest bekend bij de lokale bevolking) maar ook de 
trends het hele jaar door werden door het grote publiek 
gevolgd en gewaardeerd. De taak van Greetje en haar 
collega’s was om deze artikelen op een zodanige wijze 
te presenteren dat de inkopers enthousiast worden en 
tot een daadwerkelijke aankoop zullen overgaan. Dit 
noemt men ook wel “visual merchandising”.

De kopers zijn dan bijvoorbeeld grote tuincentra die 
hun inkopen doen tijdens de presentatie bij Kaemingk.
Dat werk heeft Greetje met groot enthousiasme  
gedaan gedurende bijna 12 jaar, tot op het moment dat 
een collega bij Kaemingk zei: Greetje, je bent nu bijna 
12,5 jaar in dienst bij ons, dus wat dacht je van een 
jubileumfeestje! Toen dacht Greetje: “Dat gaat mij niet 
gebeuren, het wordt tijd voor een nieuwe uitdaging!” 
Die uitdaging vond ze door voor zichzelf te beginnen 
onder de naam: “Great Styling” met een knipoog naar 
haar voornaam.

Vanaf die tijd moest ze zelf zorgen voor een eigen  
klantenkring, en dat lukt haar wonderwel. Natuurlijk 
had ze in het verleden al een zekere bekendheid  
opgebouwd en daar kon ze op voortborduren. Zo 
verzorgt ze de inrichting van bijv. tuincentra , maar ook 
andere bedrijven, zoals de detailhandel, die iets aan het 
“styling” willen doen, weten haar te vinden. 

Als het grotere projecten zijn huurt ze andere stylisten 
en ook haar partner Bas springt soms bij als dat nodig 
is. Dit speelde zich niet alleen af in Nederland, maar in 
verschillende Europese landen. Als voorbeeld noemt 
ze een importeur van serviezen. De omzet liep niet zo 
lekker, en de fabrikant wist eigenlijk niet hoe dat kwam. 
Hij huurde Greetje in en legde haar het probleem voor. 
Zij adviseerde andere modellen en een betere presen-
tatie en dat liep uit op een forse omzetverhoging. Zo 
zie je dat een andere, professionele, aanpak tot grote 
resultaten kan leiden. Hierbij is goed luisteren naar wat 
de klant wil van groot belang.

Tot de coronacrisis kwam. De opdrachten liepen vanaf 
maart in rap tempo terug en er kwam een moment dat 
er geen enkele order meer binnenkwam. Eventuele 
klanten dachten eerst twee keer na, voordat ze 
investeerden in styling. Goede raad was duur! 
Maar ook weer niet te duur, want Greetje gooide het 
over een andere boeg. Ze ontdekte dat sommige  
magazines behoefte hadden aan andere onderwerpen 
dan reisverhalen en ook advertenties op reisgebied 
liepen sterk terug of werden geannuleerd. Zij maakte 
collages van huis- tuin – en keukenvoorwerpen, liet die 
fotograferen en bood die aan bij tijdschriften als  
“Margriet”en “VT wonen”. Dat werd een succes en  
verschillende werden geplaatst. 

De corona-tijd werd voor Greetje ook een tijd van  
bezinning. Ze dacht stevig na over wat ze in de toe-
komst verder wilde doen. In elk geval kwam ze tot de  
conclusie dat ze niet zo veel meer wilde reizen, maar 
het werk (in wat voor vorm dan ook) dichter bij huis te 
zoeken.
In welke vorm ze dat gaat gieten, is nog niet helemaal 
duidelijk, maar gezien haar ambities zal ze daar ook wel 
een weg in vinden.

Tenslotte hadden we nog de volgende vraag: Je werk 
bestaat vooral uit de presentatie van een fraaie  
omgeving met veel bling-bling.  

Je thuisomgeving toont eerder soberheid en rust. Hoe 
moeten we die combinatie zien? Is dat niet een te grote 
tegenstelling?
Greetje: “ja dat klopt, het gaat in mijn werk om met 
aantrekkelijke presentaties klanten te verlokken tot 
het aankopen van de getoonde artikelen. Ik maak die 
opstellingen met veel plezier en met veel inzet. Ik vind 
het zelf meestal ook wel mooi wat ik presenteer.  

Dat wel echter niet zeggen dat dit past bij mijn per-
soonlijk stijl. Ik houd van soberheid en een eenvoudige 
omgeving. Dit is dan ook te zien aan mijn woonsituatie. 
Ik kan dat goed combineren, zonder dat ik daar last van 
heb.”

Greetje Lageschaar: Greetje Lageschaar: 
Great Styling!Great Styling!
Door Henk Koskamp & Jan Ebbers
Foto’s: Renee Frinking & Jan Ebbers
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Het bestuur doet jaarlijks verslag van de bezigheden 
en onderwerpen waar we ons mee bezig houden na-
mens alle leden en inwoners van het buurtschap Barlo. 
Normaliter wordt dit gedaan op de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering die in april wordt gehouden. Helaas 
heeft de Algemene Ledenvergadering dit jaar in ver-
band met de coronaperikelen en de daarmee samen-
hangende maatregelen geen doorgang kunnen vinden. 
Om deze reden vertellen wij u hierbij kort wat wij in de 
periode van april 2019 tot en met april 2020 hebben 
gedaan. Voor het volledige jaarverslag kunt u terecht 
op www.barlo.nl

Bestuur
Tijdens de ledenvergadering op 2 april 2019 is Jolanda 
te Hennepe toegetreden tot het bestuur. Het bestuur 
bestaat sindsdien uit: Rik Rotink (voorzitter), Ferdi Ikink 
(penningmeester), Herman Onnink, Emiel Stemerdink, 
Marten Lageschaar, Jolanda te Hennepe en Petra Hoe-
zen. Het bestuur heeft meerdere malen vergaderd. Ook 
hebben de verschillende bestuursleden vergaderingen 
van andere organisaties en verenigingen bijgewoond, 
zoals die van Platform Aalten, SAAP, informatiebijeen-
komsten van de gemeente en andere bijeenkomsten 
waarbij onderwerpen aan de orde zijn die relevant kun-
nen zijn voor het buurtschap Barlo. 

Financiën 2019 (door Ferdi Ikink)
De jaarlijkse kascontrole hebben we op 19/03 nog kun-
nen doen aan een ruime keukentafel, met extra kopie-
en en de nodige desinfectie. Dick Sloetjes & Andre te 
Brake hadden deze taak. Na menige vraag en scherpe 
blik hebben ze hun goedkeuring gegeven. Onze dank 
naar beide heren voor hun tijd en het controleren. Voor 
Andre was het zijn 2e jaar en we doen dan bij deze ook 
graag een oproep voor een plaatsvervang(st)er.  of als 
er nog vragen zijn over kascontrole 2019, mogen gerust 
contact opnemen met Ferdi Ikink, Penningmeester.

Openluchttheater 
Op 22 juni 2019 is het openluchttheater officieel ‘geo-
pend’. Het was een geslaagde middag met onder meer 
een korte toespraak van de wethouder Ted Kok en Rik 
Rotink als voorzitter van Barlo’s Belang. De kinderen 
hebben de tijdscapsule geplaatst. De middag werd 
afgesloten met een muzikaal optreden van Jan van Eer-
den en Gerben Boesveld. De toneelvereniging heeft in 
juli 2019 voor het eerst gebruik gemaakt van het open-
luchttheater voor de jaarlijkse toneelavonden. 
Onderzocht wordt door het bestuur of we ons moeten 
verzekeren voor aansprakelijkheid bij ongevallen waar-
door schade of letsel is ontstaan. 

Postcoderoos
Samen met André te Brake en een afgevaardigde van 
Dale zijn we afgelopen jaar bezig geweest om een post-
coderoos op te zetten. Helaas duurde met name het 
achterhalen van  constructieberekeningen veel langer 
dan gedacht en bleek dit voorjaar de locatie Romie-
nendal geen optie meer. Barlo’s Belang wilde in eerste 
instantie met 3 concrete opties komen en dat aan jullie 
presenteren. Het lijkt ons nu beter om eerst de daad-
werkelijke interesse te polsen onder de inwoners van 
Barlo. 

Glasvezel 
Het buitengebied van Barlo is voorzien van glasvezel. 
In het voorjaar van 2019 zijn er informatieavonden ge-
weest over de aanleg van glasvezel in de kleine kernen. 
De animo hiervoor was voldoende om ook hier glasve-
zel te aan te kunnen leggen.

Groot Deunk 
Zoals waarschijnlijk iedereen heeft gezien zijn de ge-
bouwen op het terrein Groot Deunk in 2019 en 2020 
gesloopt. Er resteren nog twee gebouwen: dat van de 
Oranjevereniging en een gebouwtje voor de vleermui-
zen die er zouden verblijven. Het bestemmingsplan is 
inmiddels onherroepelijk. Het terrein heeft nu de be-
stemming (extensieve) agrarische functie.  

Woningbouw 
De woningbouw in Barlo heeft doorlopend onze aan-
dacht. In januari 2020 heeft een afvaardiging van het 
bestuur gesproken met wethouder Kok over de ver-
schillende mogelijkheden voor starterswoningen in de 
kern van Barlo. In de weken en maanden daarna werd 
duidelijk dat alle beschikbare kavels in Barlo vergeven 
zijn. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag vindt 
er een onderzoek plaats vanuit de gemeente naar de 
mogelijkheden om betaalbare (huur)woningen spe-
cifiek voor jongeren te creëren in de buurtschappen. 
Meer hierover elders in de Barlose Berichten. 

Beeld Mariënboom 
In mei 2019 is het beeld bij de voormalige Mariënboom 
weer teruggeplaatst. Om het tegen vandalisme te be-
schermen is er een kunststof scherm overeen geplaatst. 

ALV
We hopen jullie in april 2021 ook weer te kunnen ont-
vangen op de ALV waar we verslag zullen doen van het-
geen we na april 2020 hebben gedaan.

Albert Schweitzerstraat 25 | 7131 PG Lichtenvoorde Euroweg 17 | 7051 EB Varsseveld         Gendringseweg 23 | 7122 ME Aalten
Telefoon: +31 (0) 544-396060                                      Telefoon: +31 (0) 544-396090                      Telefoon: +31 (0) 543-461565
E-mail: info@lintelo.nl                                             E-mail: info@lintelo.nl                              E-mail: info@lintelo.nl
/www.lintelo.nl www.lintelo.nl www.lintelo.nl 

   

Cafetaria De Admiraal  
Admiraal de Ruyterstraat 1d 

7122 WD Aalten 
Tel.0543-476000 

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

ZOOM
vespa klassiekers

www.zoomvespaklassiekers.nl
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dee komtdee komt  an!an!
theaonnink@hetnet.nl

theaonnink@hetnet.nl

streektaalwenskaarten
verhalen en gedichten

wenskaarten in de streektaal
markerinkdijk 30

7122 rk aalten
0543 451232 

 06 437 919 63
hermanonnink@upcmail.nl

www.streektaalwenskaarten.nl

Samenvatting Samenvatting 
 jaar jaarverslag Barlo’s Belangverslag Barlo’s Belang

Door: Petra Hoezen, namens Barlo’s Belang
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Je maakt het natuurlijk met Lageschaar

Fleurige plantconcepten: 

onderhoudsarm, natuurlijk en kleurrijk

Vierde Broek di jk  27   -   7122 JD Aal ten  -   Te le loon:  0543 -  473235

• NIEUWBOUW

• VERBOUW

• RENOVATIE

• ONDERHOUD

Sla de spijker op de kop met
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Hinke Koster 
info@hetspelthuis.nl 
www.hetspelthuis.nl                     
Tel.: 0543-848749 

 

 

 

 

 

  

 

     

       

  

 

  

 

    

       

 

 

 

  

 

     

 

     

        

 

 

 

 
 
 

  
 

Speltmeel 
Speltpasta’s 
Cadeaupaketten 
Workshops 

 

  

“Veel sterkte en gezondheid toegewenst 

in deze onwerkelijke tijden. 

#samensterk - Barlo’s Belang”
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VAN EERDEN Aalten
M a r k e r i n k d i j k  2    7 1 2 2  R K

VAN EERDEN Aalten
M a r k e r i n k d i j k  2    7 1 2 2  R KM a r k e r i n k d i j k  1 4  7 1 2 2  R K

06 40 22 32 38
natuurlijkstaal@gmail.com

Aalten en BarloAalten en Barlo

Na een zwaar bevochten bevrijding van 
Dinxperlo, trekken de bevrijders op Goede 
vrijdag 30 maart, ’s morgens rond 7.00 uur, 
vanuit Dinxperlo richting Aalten. In IJzerlo gaat 
de colonne westwaarts, via de Kruisdijk richting 
Lintelo, dit, omdat de Dinxperlosestraatweg 
naar Aalten gebarricadeerd is door bomen 
en de Piepersbrug over de Keizersbeek nabij 
Aalten, is vernield. Ook de Witgoorsbrug, de 
brug over de Keizersbeek in de Sondernweg in 
Lintelo, is opgeblazen. Daarom gaat het leger 
600 meter voor einde van de Kruisdijk rechtsaf, 
de Tammeldijk op, omdat de Tammelbrug nog 
intact is. Van daaruit gaat het via de 
Sondernweg richting Aalten. 

Bij de bevrijding van Aalten, waarbij de 
gevechten vooral plaats vinden rond Plein 
Zuid, komen naast een aantal Duitse militairen, 
10 Britten om. 

Nadat Aalten is bevrijd trekken de 
bevrijdingslegers verder noordwaarts, 
richting Lichtenvoorde. 

Aanloop naar de bevrijding van Aanloop naar de bevrijding van 

Neethweg 2, 7122 RB Aalten  |  T: 0543-451817 /  06 28180456
E: info@hoveniersbedrijfdickstronks  |  www.hoveniersbedrijfdickstronks.nl

Markerinkdijk 17, 7122 RK  Aalten 0543-451110

UUTHUUSKES, woningen voor jongeren!UUTHUUSKES, woningen voor jongeren!

De gemeenteraad in Aalten is al een poos met de  
kleine kernen in gesprek over de woningnood van, met 
name, jonge mensen. Zo ook met Barlo’s Belang.  
Onlangs heeft de raad besloten dat er in vijf kleine  
kernen van Aalten tien tijdelijke, kleine, flex-huur- 
woningen, worden gebouwd, voor Barlo in eerste 
instantie twee stuks. Ze noemen deze flexwoningen 
‘Uuthuuskes’; ze zijn bestemd voor jongeren die een  
sociaal en/of maatschappelijke binding hebben met 
onze buurtschap en ‘op zichzelf’ willen gaan wonen.  
Tijdelijke kleine flexwoningen dichten het gat op de 
woningmarkt voor jongeren die geen huis kunnen 
vinden in de huidige overspannen woningmarkt. Zo 
houden we de jongere generatie vast in de regio en 
voorkomen we uitstroom. 

Achterhoekse wooncoöperatie
De Uuthuuskes worden beheerd door een voor dit doel 
opgerichte wooncoöperatie. Uitgifte van de tijdelijke 
huurwoningen loopt via de belangenverenigingen 
in de kleine kernen. Omdat de gemeente Aalten in 
de andere kernen zelf nog bouwgrond heeft kunnen 
deze buurtschappen er waarschijnlijk in het voorjaar 
van 2021 gebruik van maken. In Barlo moet eerst nog 
bouwgrond verworven worden om te kunnen bouwen. 
Daar is Barlo’s Belang nu mee bezig, samen met de 
gemeente. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan even op de 
site van Barlo.nl of op de site van de Gemeente Aalten.

Mijn naam is Astrid Kempink en ik ga als unitleider het team in Barlo aanvullen 
en hier ben ik heel blij mee. Ik woon in Aalten en werk ook op de Triangel.  
Jaren geleden heb ik ook even in Barlo gewerkt; misschien herkent u mijn naam 
of foto nog wel. De school is me dus niet onbekend.  
Ik heb veel zin om de functie van unitleider vorm te gaan geven en kijk uit naar 
deze uitdaging.  

Ik heb al kennis gemaakt met de collega’s en heb een ochtend meegelopen in 
de groepen. Erg leuk om alvast een kijkje in de keuken gehad te hebben. 

Bericht van CBS Barlo: Even voorstellen!Bericht van CBS Barlo: Even voorstellen!

Mijn naam is Ruud Kraaijvanger en ik volg Gerrit Jan Houwers op als directeur 
aan CBS Barlo. Sinds mei 2019 ben ik directeur van basisschool De Triangel te 
Aalten en vanaf heden ga ik dat combineren met CBS Barlo. Ook daar heb ik 
ontzettend veel zin in. Inmiddels al kennis mogen maken met enkele ouders en 
leerkrachten en dat voelt goed.
Op dit moment ben ik vooral bezig een goed beeld te vormen van CBS Barlo. 
Hoe gaat het met de leerlingen? Hoe wordt het unitonderwijs vorm gegeven? 
Hoe werken we samen met ouder(s)/verzorger(s)? Waar zijn we goed in? 
 Wat zijn onze ontwikkelpunten?

Sinds maandag 31 augustus versterken wij 
het team van CBS Barlo.

Met vriendelijke groeten, 

Astrid Kempink 
Ruud Kraaijvanger
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Begin maart, na de uitbraak van het corona-virus, moest 
ook muziekvereniging “Excelsior” stoppen met haar 
oefenavonden. Dat was voor de muzikanten een grote 
teleurstelling. Eindelijk, in juni kwam er weer wat licht 
aan de horizon. Omdat een oefenavond in de Marke-
rink, gezien de voorgeschreven afstand van 1,5 meter 
niet mogelijk was, werd naar een alternatieve oplossing 
gezocht, en die werd gevonden! De familie Ligterink 
aan de Prinsendijk was bereid kun grote kapschuur ter 
beschikking te stellen. De voorgeschreven afstand kon 
hierbij gewaarborgd worden.  
Al met al was het een fijne herstart.

In het voorjaar kon het concert van Excelsior niet 
doorgaan, waardoor ook de fantastische verloting door 
de Scharrelaars niet, tal van prachtige cadeaus waren al 
toegezegd door Barlose ondernemers, waarvoor harte-
lijk dank.  

Ook de jaarlijkse autowasdag in juni, bij de Loods, kon 
niet plaatsvinden. De 1,5 meter afstand konden bij het 
autowassen niet gegarandeerd worden. Zo schuiven 
we langzaam het jaar door. Op 27 augustus gaf Excel-
sior weer een buitenconcert bij Jan en Marion Ligterink. 
De kapschuur zat vol publiek en het was een geslaagd 
concert dat met veel applaus werd beloond.

De Petflessenactie op 10 oktober kan gelukkig wel 
doorgaan: statiegeldflessen en kratten, ze mogen 
allemaal klaarstaan bij uw huis, dan halen wij ze bij u 
op. Daarmee hopen we de kas van Excelsior weer wat te 
kunnen spekken. In 2022 hoopt Excelsior het 100-jarig 
jubileum te vieren in een nieuw tenue, daar is natuurlijk 
wel wat geld voor nodig.

Bericht van Excelsior en de Scharrelaars  Bericht van Excelsior en de Scharrelaars  
(supporters Excelsior)(supporters Excelsior)

Het is al weer zo’n 5 maand geleden dat de Stichting 
Tafeltje Dekje (meestal) dagelijks bij veel mensen aan 
de deur kwam om vanuit het Dr. Jenny verzorgings-
tehuis (Careaz) te Dinxperlo een heerlijke warme 
maaltijd te bezorgen. Wegens het uitbreken van het 

Coronavirus mochten 
er geen maaltijden 
meer rondgebracht 
worden. Velen van u 
hebben naar een op-
lossing gezocht en die 
ook gevonden.

Vanuit de media hebt u wellicht kunnen lezen dat er 
een nieuwe Stichting Tafeltje Dekje Aalten/Dinxpero/De 
Heurne is opgericht. Deze heeft de dagelijkse  
bezorging vanaf 31 augustus weer opgepakt.  
De maaltijden worden bereid door Apetito en bij  
Restaurant ’t Zwaantje in Lichtenvoorde worden de 
diepgevroren maaltijden door middel van steamers  
opgewarmd. De maaltijden kosten € 7,79 en een  
voor-of nagerecht kost € 0,90 per stuk. Mocht u gebruik 
willen maken van deze service kunt u mailen naar:  
tafeltjedekjeaalten@gmail.com of bellen met:  
06-43791963, ook voor eventuele vragen.
Stichting Tafeltje Dekje Aalten/Dinxperlo/de Heurne

Tafeltje Dekje in BarloTafeltje Dekje in Barlo
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Dit recept heb ik in Zwitserland gegeten, ik was daar 
in 1985 als au-pair bij een Zwitsers gezin. Het is géén 
recept met champignons maar als je het goed lukt dan 
lijkt de vorm op een paddenstoel.

Nodig voor 4 personen:

1 kg winterwortels, julienne gesneden
1 knolselderij, julienne gesneden
Kipfilets, ongeveer 125 gram per persoon
1 pakje bladerdeeg
1 pakje slagroom 200ml
Rijst 70 gram per persoon
Bakboter
1 eetlepel paprikapoeder
1 eetlepel kerriepoeder
1  kipbouillonblokje, opgelost met 150ml water
zout en peper uit de molen 
1 ei
1 ronde ovenschaal liefs een wat hogere, 
een braadpan en kookpan

We beginnen met 4 plakken bladerdeeg aan elkaar te 
maken met water, deze leg je op een bord en zet deze 
in de koelkast.

Boter in de pan licht laten opschuimen en voeg de 
groente toe, iets zout toevoegen en met de deksel erop 
zachtjes gaar laten stomen, af en toe doorroeren.  

Kipfilet op de bolle kant kruiden met zout en peper, 
licht aanbraden aan beide kanten en in de ovenschaal  
leggen, deze bedekken met de gare groente.  
Oven aanzetten op 180 graden.

Voor de saus: In de braadpan het zout afblussen met de 
kippenbouillon en voeg de kerrie en paprika toe even 
in laten koken, en als laatste voeg je de slagroom toe en 
even laten koken. 

Ondertussen maak je van de overige plakjes blader-
deeg reepjes en bestrijk deze met eigeel leg ze op  
bakpapier, strijk de ovenschaalrand ook met eigeel in. 
(Dit is leuk om met iemand samen te doen).  
Giet de saus over de groente.

Haal het bladerdeegdeksel uit de koelkast en leg deze 
over de ovenschaal en druk deze op de rand aan.  
Bestrijk hem met eigeel en zet hem samen met de  
reepjes in de oven, (houd afstand met de bovenkant, 
het deksel bolt op !) voor 20 á 25 minuten. 
LET OP de reepjes, deze zijn eerder bruin:  
dus eerder eruit halen.

Kook de rijst. Serveer de paddenstoel samen met de 
rijst en de bladerdeeg reepjes, eet smakelijk!

Lizette geeft de pen door aan  
Jacco Luiten, wordt vervolgd!

Heel Barlo Bakt: 
Paddenstoel uit ZwitserlandPaddenstoel uit Zwitserland
Door Lizette te Linde
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06 421 421 82
luuk@comvorm.com

communicatie vormgeving

ZOOM
vespa klassiekers

www.zoomvespaklassiekers.nl

the ar t  of  communicat ionthe ar t  of  communicat ion

 als het drinken 
van oploskoffie 

niet meer helpt...

& personeelsadvies

karin@nauta4mediation.nl

dee komt dee komt an!an!
theaonnink@hetnet.nl

theaonnink@hetnet.nl

streektaalwenskaarten
verhalen en gedichten

wenskaarten in de streektaal
markerinkdijk 30

7122 rk aalten
0543 451232 

 06 437 919 63
hermanonnink@upcmail.nl

www.streektaalwenskaarten.nl

Activiteiten De LoodsActiviteiten 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).

VAN EERDEN Aalten
M a r k e r i n k d i j k  2    7 1 2 2  R K

VAN EERDEN Aalten
M a r k e r i n k d i j k  2    7 1 2 2  R KM a r k e r i n k d i j k  1 4    7 1 2 2   R K

yogaboerderijbullens.nl
Bullenssteeg 8 - 7122 RE Aalten

06-22747506

Yoga in onze mooie boerderij-studio
of op het buitenterras in de wei.

Ontsnap aan de hectiek van
alledag op een unieke plek in Barlo
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B arloB arlo  N AT U U RN AT U U R l i j kl i j k
Door: Herman Simmelink & Willy Koskamp
Foto’s: Bianca Klijnsma

Darwin zei et al

Door Jan van EerdenColumn
Darwin hef in 1859 een theorie ontwikkeld wiet samen 
e’vat wordt in de term: Survival of the fittest  
(Herbert Spencer). He kwam tut de conclusie dat neet 
de starkste of de slimste soorten ovverlaeft , moar  
diegene wiet zich et beste anpast an de veranderende 
umstandigheden. Zo bunt heel grote soorten as  
dinosauriërs en mammoeten uut e’storven, terwijl 
weekdieren en kwallen der al wal miljoenen jaoren 
bunt. Met name theologen en andere religieuze bobo’s 
zetten in de 19e eeuw en de earste helfte van de 20e 
eeuw de hakken in et zand. De toon meek dat der gin 
discussie meugelijk was en i-j twee kampen kreggen. 
Pro en anti. 

Later worden der ovver et algemeen wat  
genuanceerder ovver e’dacht en kwamen de  
kerkmeesters (m.u.v. de maer orthodoxe streumingen ) 
tut de conclusie dat Darwin en religie best samen könt 
gaon. Dat duurden trouwens wal tut ongevaer de jaor’n 
70- 80 veur at et zowiet was. Begriep mien good: ieder 
mag denken en geleuven wat he of ze wil. Low daor 
duudelijk ovver waen en mekare daor in respecteren. 
Dat geldt trouwens neet allene veur de evolutietheorie.
Ik dacht an Darwin toen ik van de zommer een paar 
reeën zagge lopen.  Der bunt heel völle soorten wiet 
met uutstarven wordt bedreigd of in elk geval flink in 
antal bunt af e’nommen. Dat geldt dus neet veur reeën, 
buizerds, ooievaars, eekhoorns en geetelinks( merels).  
Kennelijk könt dee zich baeter anpassen aan de huidige 
umstandigheden dan andere soorten.  
Dat de umstandigheden vlot verandert hoof ik hier 
neet te vertellen. As verbeeld de dreuge heitte  
zommers en de slokke winters.

A’j zo an et denken bunt dan ku’j dat ok deur trekken 
naor mensen en de umstandigheden waor wi’j met te 
maken hebt. Denk allene maor an Corona wat et 
openbare laeven op zien minst vertraagd.  

Zol hier ook de theorie van Darwin van toepassing 
waen? A-j ow der maor een betjen naor anpast kump et 
allemaole wal good? Der bunt mensen wiet zich neet 
de wet laot veurschrieven um et virus buuten de deure 
te hollen. Dee neum ik effen de “vri-je denkers “. Ok hier 
geldt dat een ieder mag denken wat he of ze wil. Et ver-
velend is wal da-j daormet misschien wal anderen in de  
problemen könt brengen. Denk an besmettingsgevaor 
en warkdruk in zekenhuuze. Ik wil daor wieter gin  
uutspraak ovver doon maor toch. Ik vroag mien allene 
wal af waorumme dee zogenaamde “vri-je denkers” zo’n 
waerstand hebt teggen coronamaatregelen, terwijl de 
reguliere wetgeving van de Nederlandse rechtsstaat 
meestal gin probleem is. Zee holt zich net as anderen 
an de reguliere verkaersregels en andere wetgeving. 
Starker nog, et bunt vake de “vri-j denkers” wiet angeft 
dat Nederland te soft is. I-j kent de kreten wal: Der mot 
maer blauw op straote en de politie mot maer  
controleren en o ja ovvertreders völle strenger straffen. 
Op zich niks mis met. Allene wordt dee denkwiezen 
soms wal heel ongenuanceerd uut e’serveerd. 
Termen as onderdrukking, Nederland failliet en zelfs  
complotheoriën wordt zonder enige nuance en  
feitelijke kennis op straote gooit.
Misschien is et wal de toon wiet de meeste waerstand 
opröp, zo warkt et althans bi-j mien wal. Et lik wal net 
as in de tied van Darwin. Et is wit of zwart maor niks der 
tussen in en zo creëere wi-j dus twee kampen. Dat geldt 
trouwens veur elke discussie. Het is nooit wit of zwart, 
extreem links of extreem rechts. De waorheid zit altied 
argens in et midden. 
Misschien könne wi-j nog best wat van den olden  
Darwin laern. Met een betjen anpassen an de  
veranderende umstandigheden, komme wi-j deur elken 
crisis. I-j hooft ow eigen mening neet helemaole weg te 
cijferen. A-j wat genuanceerd bunt geet dat best 
samen, net as op den duur  
Darwin en religie ok samenging. 

Frits Ruyten, landschapsarchitect en werkzaam aan de 
universiteit van Wageningen, kreeg in zijn werkzame 
leven vaak te horen: “Wat jammer dat die oude boom 
gekapt moet worden”. Daarnaast ervoer hij de druk van 
het snoeien van bomen en struiken, waarbij een struik 
of boom in feite niet tot vrije uitgroei kan komen.  
Hij kwam de volgende tekst tegen van Louis Mercier, 
Frans schrijver en politicus:

HET PLANTEN VAN EEN BOOM,
is een daad van geloof in de aarde,
een daad van vertrouwen in de toekomst,
een daad van naastenliefde voor toekomstige generaties,
die van zijn vruchten zullen genieten,
wanneer wij er niet meer zijn. 

Dit zette hem aan het denken over de traditionele  
beplanting die vooral gericht was op productie;  
Het zogenaamde blijvers - en wijkersplantensysteem, 
hierbij wordt ruim ingeplant en worden de ‘wijkers’ 
verwijderd om voor de ‘blijvers’ ruimte te creëren. 
Productie werd steeds minder het doel bij de aanleg 
van parken en houtwallen en recreatie kwam meer op 
de voorgrond. Hij startte een promotieonderzoek en 
promoveerde met zijn ‘Integrale Beplantingsmethode 
Ruyten’ aan de Wageningen UR in 2006. 
In 2014 richtte hij Het Ruyteninstituut” op voor scholing 
en advisering van bestuurders, ontwerpers, aannemers,  
boomkwekers, beheerders en ecologen. 
IBR heeft als doel in een korte tijd een gevarieerd 
gebied te vullen met grote groepen struiken en wijd 
uitgroeiende bomen met daartussen plaats voor vaste 
planten, kruiden en grasachtige soorten.  
Bij de aanplant wordt gebruik gemaakt van grote 
bomen en struiken op grote afstand van elkaar zodat 

ze breeduit kunnen groeien en blijven staan. Het effect 
is een opener gebied waarbij meer randen ontstaan, 
met luwe plekken, inhammen en kronkelige bosran-
den. Door deze ruimtelijke variatie met de vele zonnige 
plekken, zien we veel mooie en kleurige insecten als 
vlinders en libellen en andere kleine dieren als egels, 
hazen en vleermuizen. 

Het uitgangspunt van het onderzoek was gericht op 
groenbeleving, investeringen en biodiversiteit.
Groenbeleving wordt ervaren door de open structuur 
en het snelle resultaat dat deze vorm van beplanting 
geeft. Bezoekers van parken volgens de IBR-methode 
geven aan dat ze het mooi vinden, gezelliger en het 
geeft een gevoel van veiligheid. Daarbij vinden ze het 
een natuurlijke uitstraling geven.
De investering is bij aanleg bijna het dubbele van de 
traditionele methode maar onderhoud is fors lager. 
De totale kosten zijn daardoor 10-40% lager dan  
traditioneel. 

Bezoekers van de parken geven spontaan aan dat ze 
meer verscheidenheid van planten en bloemen zien, 
dit is een van de factoren die bijdraagt aan de hogere 
belevingswaarde. Door de open structuur zijn vogels en 
insecten beter te zien. Insectensoorten die je vooral ziet 
in graslanden, kevers en insecten van bloemrijke 
plekjes doen het iets beter dan in de traditionele 
beplanting. Uit onderzoek van Sovon is er vooral een 
verandering van vogel populatie, vogels als koekoek, 
groene specht, winterkoning, grasmus, fitis, tuinfluiter, 
zwartkop, etc. zijn er te vinden. 

Ten slotte geeft de wind die door de open plekken 
waait een vermenging van luchtlagen, fijnstof wordt
beter afgevangen en zorgt daardoor voor een betere 
luchtkwaliteit. 
Belangrijkste kwaliteiten van IBR

- directe natuurbeleving na aanplant en direct  
bruikbare voor recreatief gebruik

- vrije uitgroei van bomen en planten zonder  
menselijk ingrijpen

- veiligheidsgevoel van gebruikers neemt toe
- de milieuhygiëne en de biodiversiteit  

worden verhoogd;
- de totale kosten van aanleg en onderhoud  

komen lager uit

In ons prachtige Barlo wordt al veel gewandeld, veel 
toeristen genieten van onze prachtige essen en het 
glooiende landschap. Een prachtig aangelegd parkje 
met een natuurlijke uitstraling is een mooie aanvulling.
Als bewoners van Barlo zijn we totaal niet gewend te 
wandelen in een park, je kunt nu al wandelen op het 
terrein dat ingezaaid is met een wild bloemenmengsel 
en misschien hebben we nog een soort van activiteit 
nodig om ons als buurtbewoners daar te krijgen. Tips 
hiervoor zijn welkom bij de redactie en we houden 
jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 



16 17

Meester Weenink, de hoofdmeester van de “Christelijk 
Nationale School” in Barlo is bij veel oudere inwoners 
van Barlo nog steeds een begrip. Geert is de op één 
na jongste zoon. Geboren in 1943, getogen in Barlo, 
dezelfde klas op de lagere school als ik en dus ook de-
zelfde ervaringen gedurende die 6 lagere schooljaren. 
Na de lagere school ging hij naar de H.B.S. en vervol-
gens tekende hij op zijn 18e jaar voor een opleiding tot 
officier der mariniers op het Koninklijk Instituut voor de 
Marine (het KIM) te Den Helder.
Je verliest elkaar uit het oog. Je hoort wel eens wat, en 
je spreekt elkaar soms in een kort gesprekje, maar tot 
een echte ontmoeting is het nooit meer gekomen. Tot 
augustus van dit jaar. Viavia krijg ik het telefoonnum-
mer van het echtpaar Geert en Clary Weenink, dat nu in 
Roosendaal (Noord-Brabant) woont.
Op de vraag naar een interview voor onze ‘glossy’, gaan 
ze enthousiast in en omdat ze toch in de Achterhoek 
moeten zijn, willen ze ons graag in Barlo ontmoeten!
En zo geschiedt het dat we op een warme namiddag 
met z’n vieren in onze tuin zitten om herinneringen op 
te halen. En, wat heel bijzonder is: terwijl onze beide 
gezinnen een totaal ander leven hebben geleid, blijkt er 
toch nog een duidelijke klik te zijn.
Na Geerts opleiding van 3 jaar bij het KIM, werd hij 
officier. De opleidingen die toen volgden zijn nauwe-
lijks te tellen, de overplaatsingen ook niet! Hij ging naar 
Roosendaal voor een commando-opleiding. Hij volgde 
een opleiding voor Marinevlieger en vloog met enige 
regelmaat over Barlo om te kijken of alles er nog stond. 
Ook volgde hij op Deelen de opleiding tot helikopterpi-
loot. Tussen de bedrijven door trouwde hij met Clary de 
Vries die hij op de HBS had leren kennen. Zij was bijna 
tot vervelens toe gewend geraakt aan al die verhuizin-
gen. 

Een noemenswaardige periode voor het echtpaar Wee-
nink was hun verblijf op Curaçao. Geert vloog daar bij 
een squadron van de Marine Luchtvaartdienst. Omdat 
ze wisten, dat ze zelf geen kinderen zouden krijgen, 
besloten ze een kind uit Colombia te adopteren. Mark 
was nog maar 5 weken oud toen hij in hun gezin opge-
nomen werd. Geert en Clary hadden het erg naar hun 
zin op Curaçao, tot er bij Geert een melanoom werd 
ontdekt. Hun verblijf daar werd abrupt afgebroken en 
ze moesten hals over kop naar Nederland voor een 
medische behandeling van Geert. Die ingreep verliep 
succesvol en weer was het overplaatsen geblazen. Nu 
voor een driejarig verblijf in Plymouth in Engeland. 

Van daaruit 
adopteerden zij 
Marianne, hun 
dochter, die toen 5 
maanden oud was. 
Na enkele jaren 
volgde weer een 
overplaatsing naar Aruba waar het gezin drie jaar 
verbleef waarna er nog een jaartje Amerika in de buurt 
van Washington aan vast werd geknoopt onder het 
motto: “Wie wat worden wil, die zit niet stil”, en het 
gezin uiteindelijk in 1987 voorgoed terugkeerde naar 
Nederland. Er volgden nog diverse andere functies 
binnen de Marine. Inmiddels was hij in 1988 bevorderd 
tot kolonel der mariniers en al in 1995 verliet hij de 
dienst. Hij was toen nog maar 52 jaar. Na een lange 
militaire carrière en zijn dienstjaren in de tropen 
(die dubbel telden voor het pensioen) werd hij weer 
burger. Omdat hij zich nog veel te jong voelde om thuis 
te zitten, werkte hij nog tot zijn 68e voor een 
adviesbureau op het gebied van defensie-en lucht-
vaartaangelegenheden.
Het echtpaar Weenink woont nu in Roosendaal waar 
het hun prima bevalt. Maar toch hebben ze enige 
nostalgie naar Barlo, waar ze zulke goede herinnerin-
gen aan hebben en waar ze van tijd tot tijd met plezier 
wat rondwandelen over de vertrouwde wegen. 

We zitten nog steeds in onze tuin en halen nog wat her-
inneringen op aan onze schooltijd. Ook praten we nog 
wat door over de dingen die beide gezinnen geraakt 
hebben. Lang niet alles ging van een leien dakje. Geert 
en Clary werden geconfronteerd met ernstige ziektes in 
hun gezin. Dochter Marianne onderging een stamcel-
transplantatie om de aftakeling door de ziekte MS een 
halt toe te roepen en 
Clary werd getroffen 
door een hersenin-
farct.

We hebben alle vier 
het gevoel dat dit 
een mooie en waar-
devolle ontmoeting 
was en we bedanken 
Geert en Clary voor 
hun komst naar Barlo, 
en natuurlijk ook voor 
hun openheid.

GROETEN UIT… ROOSENDAALGROETEN UIT… ROOSENDAAL
Hoe gaat het eigenlijk met Geert Weenink?

Door: Jan Ebbers

Christelijke Oranjevereniging ‘Wilhelmina’ Barlo

     Eindelijk,      Eindelijk, 
Groot Deunk wordt (deels) oranje!Groot Deunk wordt (deels) oranje!

Het Oranjefeest van de Oranjevereniging zal in 2021 in 
ons eigen gebouw op Groot Deunk worden gehouden!*

secretaris@oranjeverenigingbarlo.nl
www.oranjeverenigingbarlo.nl
facebook.com/oranjeverenigingbarlo

meer informatie:
Rutger Gussinklo  06-29283771
Annita Bokma 06-20172443

* Dit is natuurlijk afhankelijk van 
de dan geldende corona-maatregelen!

                          Kijk regelmatig op de website 
                                                         www.oranjeverenigingbarlo.nl/foto-albums 

                                  om de fotorapportage over de verbouwing 
                                van ons eigen gebouw te volgen.

Maar voordat we daadwerkelijk ons nieuwe 
gebouw in gebruik kunnen nemen moet er nog 
heel veel gebeuren. 

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers 
die willen helpen met de verbouw 
en inrichting van ons gebouw 
op Groot Deunk.

Schilders, stratenmakers, timmerlui, metselaars, 
elektriciens, enz, kortom iedereen met/zonder 
kluservaring maar wel goede zin is welkom.
Laat ons weten dat je wilt meehelpen:  
vrijwilliger@oranjeverenigingbarlo.nl

        Via de website, Facebook en Instagram houden 
                      we jullie op de hoogte van de klusdata 
                                  en te verrichten klussen.

Binnenkort benaderen we 
degenen die een financiële 

bijdrage hebben toegezegd.
Met die steun wordt ons 

eigen gebouw op Groot Deunk 
een gegarandeerd succes!

Bij voorbaat dank voor uw 
bijdrage, op welke manier 

dan ook!
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Een beeldverslag van misschien wel de meest ludieke schutters-Een beeldverslag van misschien wel de meest ludieke schutters-
wedstrijden ooit, georganiseerd door de heren van De Barg:wedstrijden ooit, georganiseerd door de heren van De Barg:

Coronakoning in Barlo!Coronakoning in Barlo!
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Jeugdclub Barlo: Jeugdclub Barlo: 
geen clubkamp, wel vermaakgeen clubkamp, wel vermaak
Door: Job Ligterink

 
Toen de eerste corona-maatregelen werden ingevoerd, 
was voor ons, de leiding van jeugdclub Barlo, al snel 
duidelijk dat het traditionele clubkamp niet kon door-
gaan. Dit was natuurlijk geen reden om bij de pakken 
neer te gaan zitten en al snel ontstond het idee om een 
club 3-daagse te gaan houden. Dit werden 3 dagen vol 
met leuke spellen, om toch nog een beetje het kamp-
gevoel te krijgen. 

Op expeditie
De rode draad door deze dagen heen was het thema 
‘expeditie Robinson’. Alle leden werden opgedeeld in 
4 kampen; Noord; Oost; Zuid en West. Met de spellen 
viel geld te verdienen waarmee de eigen kamp-kas kon 
worden aangevuld. Het team wat aan het eind van de 
week het meeste geld in hun kas had, werd de grote 
winnaar van de week. Naast de strijd om het beste 
team, werd er elke avond een eilandraad gehouden. Bij 
deze eilandraad, moest ieders aangeven welk teamlid 
hij/zij het meest fanatiek vond op die dag. Aan het eind 
van de week werden alle stemmen bij elkaar opgeteld 
en werd duidelijk wie er per kamp het meest sportieve 
clublid was. We begonnen elke dag rond 12 uur met 
een stevige lunch, soep + knakworst, waarna iedereen 
er volle bak tegenaan kon gaan.

Dag 1
Bij het allereerste kampspel, moesten alle kampen 
een eigen teamvlag maken. Vervolgens moesten ze de 
strenge jury overtuigen waarom hun vlag de mooiste 
was. Het middagprogramma hebben we gevuld met 
behulp van BubbelBal. De strijd tussen de vier kam-
pen barstte los tijdens potjes Archery Attack en op de 
stormbaan. ’s Avonds hebben we de buiken rond gege-
ten met patat en snacks van De Admiraal. Daarna zijn 
we naar de Vennebulten gefietst om het welbekende 
spel Levend stratego te spelen. Uiteindelijk hebben we 
de eerste dag afgesloten met een traditioneel potje 
Weerwolven.

Dag 2
Deze middag stond in het teken van het expeditie Ro-
binson-spel. Hierbij moesten de leden allerlei ´proeven´ 
uitvoeren die ook in het tv-programma worden gedaan. 
Onder andere een snelheidsproef, een geheugenspel, 
een vragenspel, vuur maken en een uithoudingsvermo-
gen-proef kwamen voorbij. Ook de beruchte eetproef, 
waarbij de leden telkens iemand van het andere team 
moesten aanwijzen die het voorgeschotelde gerecht 
moest proeven, kwam voorbij. De nasmaak van dit spel 
zal bij velen nog lang blijven hangen.
Nadat we met zijn allen een flinke stapel van meer dan 
honderd pannenkoeken (gebakken door onze vaste 

meesterbakkers Henk Koskamp en Greetje van Eerden) 
in een recordtijd hebben weggewerkt, werd het tijd om 
op de fiets richting Aalten te stappen. Hier hebben we 
een enorm geslaagde vossenjacht gehouden. Als afslui-
ting van deze dag hebben we gezellig met zijn allen om 
het kampvuur gezeten en genoten van wat marshmal-
lows en een heleboel sterke verhalen.

Dag 3
De allesbeslissende finaledag. In de middag werden de 
leden op pad gestuurd in Lichtenvoorde om hier twee 
spellen te gaan doen. Alle kampen kregen een lijst mee 
met daarop 88 verschillende opdrachten, waarmee 
punten vielen te verdienen. Het kamp met de meeste 
punten, werd de winnaar van dit spel. Naast deze lijst, 
werd ook een rauw ei meegegeven. Hiermee moest 
een ruilspel worden gedaan,  waarbij het de bedoeling 
is om door te ruilen een steeds mooier product in han-
den te krijgen. Aan het eind van de middag kwamen 
de kampen terug met veel leuke producten die ze door 
het ei te ruilen, hadden weten te bemachtigen. Bij te-
rugkomst op ons alternatieve kampterrein, bij de fam. 
Brethouwer aan de Aladnaweg, werd het tijd om de 
BBQ aan te steken en te genieten van goed veel vlees, 
stokbrood en salades. Hierna volgde de prijsuitreiking 
aan het beste team en de vier meest fanatieke leden 
van de week. Ook was er een beloning voor de winnaar 
van de alternatieve clubavonden die we sinds maart 
gehouden hebben. De leden konden vanuit huis allerlei 

opdrachten doen, die ze op elke maandag waarop er ei-
genlijk een clubavond zou zijn, kregen voorgeschoteld 
van de leiding. Zo hebben de leden een origineel film-
pje moeten maken, een door de leiding gemaakte pub/
clubquiz kunnen spelen en online mee kunnen doen 
aan een club bingosessie. Kortom, ook in corona-tijd 
heeft club allesbehalve stilgezeten!

Elk jaar op kamp organiseren de ouders van de cluble-
den een super leuk spel, waarbij het ook voor de leiding 
een grote verrassing is wat er komen gaat. Dat konden 
we dit jaar natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan, 
dus hebben de ouders gezorgd voor het spannende 
slotspel van de week: een spooktocht! Hiervoor moes-
ten we naar het spookbos van de Domme Aanleg, waar 
de tocht in kleine groepjes gelopen werd. Heel Barlo en 
verre omstreken moet ongetwijfeld al het abnormaal 
harde gegil van zowel leden als doodsbange leiding 
gehoord hebben. Om de schrik te laten verdwijnen en 
de bloeddruk te verlagen, hebben we het kamp vervol-
gens gezellig afgesloten bij het kampvuur.

Wat ons, de leiding, betreft is dit kamp-alternatief meer 
dan geslaagd. Wij willen iedereen bedanken voor de 
vele positieve reacties die we hierop hebben gehad. 
We hopen snel te kunnen starten met de vertrouwde 
clubavonden en volgend jaar weer op een fantastisch 
clubkamp te kunnen gaan.
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1.Met wie hebben wij het genoegen?                                                      
Hinke Koster, ik woon samen met met man Jeroen en 
onze twee dochters Caroliene van 26 en Merel van 21 
op Markerinkdijk 13. Hinke heeft een (web)winkel in 
speltproducten.

2.Wat was je vorige woonplaats?                                                               
Jeroen en ik zijn geboren in Dordrecht. Hier zijn ook 
beide meiden geboren. In 1999 zijn we verhuisd naar 
Bergen op Zoom voor Jeroen zijn werk 
Hier hebben we 18 jaar gewoond.  

3.Waarom juist Barlo?                                                                  
Door de grote afstand woon-werk van Jeroen zijn we 
op zoek gegaan naar een huis dichter bij zijn werk. 
We hebben eerst in omgeving van Doetinchem, Braamt 
gekeken maar niets gevonden. 
Dan ga je toch wat verder zoeken en kwamen we in 
Aalten terecht. We hebben er toen een dagje uit van 
gemaakt met een tocht langs verschillende huizen in 
Aalten en omgeving, tenslotte viel de keus op Barlo, 
vooral toen ze de eerste keer de Markerinkdijk opreden 
vanaf de Barloseweg-zijde: het uitzicht daar, met het 
glooiende landschap, toen was de gedachte: 
als je hier toch eens zou wonen…

4. Sinds wanneer woon je in Barlo?                                                        
Op 30 oktober 2017 kregen we de sleutel en zijn we de 
trotse eigenaren. Met een zeer strakker verbouwings-
planning is het ons gelukt om ons per 1 december 
definitief in Barlo te vestigen.                                                        

5. Wat is je meegevallen?                                                                 
Alles is mee gevallen we hebben een warm welkom 
gekregen en de mensen zijn allemaal aardig. Iedereen 
groet je hier bijvoorbeeld, zelfs de jeugd! 
En de omgeving hier is geweldig!

6. Wat is tegengevallen?                                                                         
Er is ons niets tegengevallen. Wel heb ik geleerd dat je 
vooral overal de tijd voor moet nemen. het collecteren 
voor de kankerbestrijding bijvoorbeeld, over het kleine 
stukje Markerinkdijk daar deed ik gewoon 3 drie 
avonden! Iedereen maakt een praatje, vroeg of ik even 
binnen wilde komen, zelfs een rondleiding door de 
koeienstallen gekregen! Super leuk. En het zegt veel 
over de mensen in Barlo.

7. Wat mis je hier vooral?                                                           
Regen! En de kapper, de meiden gaan nog steeds naar 
“onze” kapster in Bergen op Zoom.

8. Wat zou je veranderen aan Barlo of de Barloërs.                                            
Aan Barlo niets en je moet 
de Barloërs in de waarde laten.

9. Wat is typisch Barlo of typisch 
Achterhoeks voor jullie:                                            
De taal, het Achterhoeks accent, ik kan het ondertussen 
wel verstaan als ik me concentreer maar spreken daar 
waag ik me niet aan en dat moet je als “Westerling” ook 
niet willen. Heb respect voor elkaar en laat elkaar in 
de waarde, ook wat taal betreft. En natuurlijk zijn er de 
gebruiken hier typisch Achterhoeks. Het welkom heten 
van de nieuwe buurtbewoners met dennenboompjes, 
met zelfgemaakte roosjes van crêpepapier en een 
welkomstboodschap. Dat hebben we ook ervaren 
en geeft je een gevoel dat je echt welkom bent in de 
buurt, zo warm. In “het westen” wordt dat helemaal niet 
gedaan. Ook het zetten van een meiboom wanneer 
een huis of welk gebouw, hoe groot of klein ook, het 
hoogste punt heeft bereikt kenden we niet. De buurt 
komt dan samen en maakt ook hiervoor mooie roosjes 
en een leuk gedicht dat best “net op het randje” mag 
zijn. Zo ontstaat er saamhorigheid in de buurt. Dat is 
iets wat wij alle vier als heel fijn ervaren. En dan nog het 
fenomeen ”buurt maken” en “noaste noaber”. 
Ook dit was ons totaal onbekend. Maar ik geloof dat we 
inmiddels wel een beetje zijn ingeburgerd.

10. Heb je nog een anekdote?                                                              
Ja, toen we hier net kwamen wonen viel het ons 
meteen op dat het parkeren overal gratis is in Aalten. 
In Bergen op Zoom geldt dat alleen bij de supermarkt 
en voor je eigen deur. 
Dus toen ik tijdens de verbouwing van ons huis met 
afval naar de milieustraat in Aalten reed was ik verbaasd 
dat hier geen hek stond en geen controle was, helemaal 
niets. Ik kon zo doorrijden, spullen sorteren en 
achterlaten. In Bergen op Zoom hadden we daarvoor 
een pasje waarmee je een aantal keren terecht kon in 
de milieustraat. Ik dacht goh, dat is hier ook al gratis. 
Pas bij de derde keer kwam ik er achter dat ik bij de uit-
gang naar binnen was gereden en de weegbrug 
helemaal had gemist…

IMPORTIMPORT
10 vragen aan nieuwe Barloërs 
Door Henk Koskamp

••
Particulier vervoer

••
Zakelijk vervoer

••
Luchthavenvervoer

••
Zorgvervoer

Tot uw dienstTot uw dienst
24/7 beschikbaar24/7 beschikbaar

 06 57 53 50 86
www.uw-taxi.nl
info@uw-taxi.nl

Aladnaweg 21a, • • 7122 RP Aalten/Barlo

Vakantie voor uw Kat

Ons Hotel biedt u de mooiste oplossing

Unieke Dames, Kinder, Barber salon
 

Een gezellige familie salon.
waar kwaliteit en vakwerk op nr. 1 staat.

 
Deskundig op verschillenden gebieden:

Beste Kleurspecialisten, 
unieke metamorfoses, 

Gala en Bruidsmode, hairweaving.

Barber salon waar u uitstekend vakwerk 
kunt verwachten met een keus uit 
ambachtelijk ouderwets scheren 

met open mes.
 

Welkom aan de molendijk 6-02 
in Lichtenvoorde.

tel:0544-376703/app 0682224671. 
info@haarstudiopetra.nl

Voor meer informatie

www.arienskattenhotel.nl
arienskattenhotel@outlook.com
 

0658843843
Aladnaweg 21 a
7122 RP Aalten/Barlo
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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

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

Jeugdclub Barlo
clubbarlo@gmail.com

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

       

 

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

HHooeezzeenn  AAddvvooccaatteennkkaannttoooorr
bbeettrrookkkkeenn  eenn  ddeesskkuunnddiigg

00554433--553333112211  

HHooeezzeenn  AAddvvooccaatteennkkaannttoooorr
bbeettrrookkkkeenn  eenn  ddeesskkuunnddiigg

00554433--553333112211  

 

Terrazzo Tegelwerken Kitwerken Renovatie 

          T.0543-539762 / 06-47699406 

               www.timmersbarlo.nl 

Terrazzo Tegelwerken Kitwerken Renovatie
T. 0543-539762 / 06-47699406

www.timmersbarlo.nl

Barlose Verenigingen & Onderwijs

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

Schietvereniging De Aanleg
www.svdeaanleg.nl
info@svdeaanleg.nl

Jeugdclub Barlo
clubbarlo@gmail.com

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

Jetzt Geht’s 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


