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Buurtschap Barlo, uitgegeven door Barlo’s Belang  
en verschijnt 3 keer per jaar.          
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Vormgeving & Drukwerk: Gerard te Hennepe,  
info@theproject.nu 
Bezorging: Ada te Voortwis (06 12 60 66 44)
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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  
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Post-, en mailadres:
Barlose Berichten
p/a Lichtenvoordsestraatweg 69
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Van De Redactie
Beste lezers, 

Het was de afgelopen vergadering feest op de redactie! Op gepaste afstand natuurlijk, en 
zonder champagne en gebak, hebben we geproost met een kop thee. Maar misschien dat 
we de komende keer wel een klein taartje nuttigen want wat zijn we verwend met gulle 
giften, die het voortbestaan van de Barlose Berichten mede mogelijk maken. Ook hulde aan 
alle adverteerders die, ondanks het feit dat het vast geen topjaar is geweest, zijn gebleven, 
en hun bijdrage weer hebben overgemaakt. Het is bijzonder fijn om te merken dat  
de Barlose Berichten zo gewaardeerd wordt. 

De laatste loodjes zijn het zwaarst, maar met het 
vooruitzicht op de vaccins wordt het vast een 
beter jaar dan 2020. Een nieuw jaar, een nieuwe 
ronde, met nieuwe kansen. Houd nog even vol 
en zorg goed voor elkaar.

Veel leesplezier! 

Jan Ebbers, Marijt Helmink & Henk Koskamp

Colofon In deze uitgave

Agenda
25 mei 2021
Kledinginzameling Bag2Schooltbv de activiteiten van CBS Barlo
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Je maakt het natuurlijk met Lageschaar

Fleurige plantconcepten: 

onderhoudsarm, natuurlijk en kleurrijk
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Hinke Koster 
info@hetspelthuis.nl 
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Tel.: 0543-848749 

 

 

 

 

 

  

 

     

       

  

 

  

 

    

       

 

 

 

  

 

     

 

     

        

 

 

 

 
 
 

  
 

Speltmeel 
Speltpasta’s 
Cadeaupaketten 
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“Veel sterkte en gezondheid toegewenst 

in deze onwerkelijke tijden. 

#samensterk - Barlo’s Belang”
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Vanavond zijn wij op bezoek bij Christel Frenken- 
Sonderlo, een gezellige en vriendelijke dame en  
bekend bij bijna iedereen die in Barlo woont. Wat  
echter niet iedereen weet is, dat ze van vele markten 
thuis is. Daar willen we meer van weten!

We worden ontvangen in de “beste” kamer op boerderij 
de Neeth. Een kamer die één en al nostalgie ademt. Het 
is de kamer waar oma Sonderlo tot haar overlijden in 
2011 gewoond heeft en waar sindsdien niet veel  
veranderd is. Je waant je in de jaren ‘50  
en dat geeft een fijn en vertrouwd gevoel.

Eerst maar even over Christel zelf. Ze is geboren in 1972, 
haar ouders wonen nog op hetzelfde erf. Ze is in 2000 
getrouwd met Patrick Frenken en samen hebben ze 3 
kinderen gekregen. Dat zijn Marchien (15 jaar), Lidian 
(13 jaar) en Alexander (9 jaar). Verder heeft ze een  
jongere zus, Heidi, die aan de Nijhofsweg woont.
Na klas 6, met meester Straayer, ging ze na de middel-
bare school een HBO-opleiding volgen in Deventer met 
als studierichting facilitaire dienstverlening. Ze loopt 
stage bij de LTO en studeert af op het onderwerp com-
municatie bij veranderingen, een thema dat haar later 
goed van pas zal komen. Ze gaat eerst aan het werk als 
coördinator van de schoonmaakwerkzaamheden bij 
een hotel in Enschede, later gaat ze hetzelfde ook doen 
bij een ziekenhuis in Almelo. Na een periode ‘voor de 
baas’ gewerkt te hebben, wilde ze toch graag ‘iets voor 
zichzelf’. Het boerenbloed kruipt waar het niet gaan 
kan. Zij gaat, samen met haar ouders, een maatschap 
aan en gaat thuis op de boerderij aan de slag.  

Naast het feit dat ze veel geleerd heeft van haar vader 
en moeder volgt ze nog bijscholing samen met andere 
jonge boerinnen in Doetinchem. “Een hele leerzame 
tijd met een leuke groep mensen”, aldus Christel.

Als ze trouwt met Patrick Frenken komt ze in de  
aannemerswereld terecht. Een heel andere tak van 
sport, waarvoor ze niet heeft gestudeerd. Toch werkt 
ze zich snel in bij deze voor haar nieuwe sector en 
assisteert ze Patrick bij het maken van offertes voor het 
aannemersbedrijf Frekon Bouw. In verband met het 
wethouderschap wordt het bouwbedrijf overgedaan. 
Maar omdat wedden op 1 paard ook risico’s met zich 
meebrengt, besluiten Patrick en Christel samen om 
het ooit begonnen maisdoolhof uit te breiden met een 
speeltuin, pannenkoekboerderij en camping. Vanaf 
2011 wordt hier met name door Patrick volop aan  
gewerkt, alles wordt in eigen beheer uitgevoerd. 

Tegelijkertijd met de start van het pannenkoek- 
restaurant in het najaar van 2016 start Christel samen 
met haar collega Esther Navis, afgestudeerd SPH-er, een 
zorgboerderij. Kennis en een mooie plek komen samen. 
Op de boerderij van Schokkin, aan de Nijhofsweg,  zijn 
mogelijkheden om een zorgboerderij te starten. Op de 
boerderij vangen zij samen met andere collega’s men-
sen op in de leeftijd van 7 tot 75 jaar. Mensen die om 
wat voor reden dan ook op zoek zijn naar een zinvolle 
dagbesteding. Uiteraard moet aan heel veel (bureau- 
cratische) regels voldaan worden, wat veel adminis-
tratieve rompslomp met zich meebrengt. Dit ervaart 
Christel niet als de leukste kant van het werk. “Ik geniet 
vooral van het samen buiten werken in de tuin of met 
de dieren, het zorgen voor gezelligheid, wederzijds 
respect en waardering maken dit werk uitdagend!”
Het werken op De Neeth samen met Patrick, ouders, 
personeel en stagiaires geeft Christel een trots gevoel. 
Het werk voelt als hobby, door de afwisseling en de ver-
schillende uitdagingen die er elke dag weer zijn, blijft 
het werk leuk. Toch heeft Christel ook nog tijd voor een 
hobby: imkeren. “Het houden van bijen is fantastisch! 

Bijen zijn hele slimme dieren en zorgen voor de  
bestuiving van ons voedsel. Met alle mooie akker- 
randen in Barlo fruitbomen en lindebomen in de  
omgeving kunnen de bijen voldoende voedsel halen 
om honing te maken.” 

Christel heeft de afgelopen jaren ook verschillende 
bestuursfuncties bekleed. “Maar altijd voor maar  
1 termijn”, vertelt ze. Ze is eigenlijk continu op zoek naar 
een volgende stap. 

Boer zijn is anno 2021 ook een mooi en uitdagend 
beroep. “Inspelen op de vragen van de consument, de 
markt en de afnemers zorgt er voor dat je wakker blijft. 
Niet altijd gemakkelijk, maar zolang je de uitdaging 
kunt en blijft zien, komt je verder.”

Het is niet overdreven om Christel een duizendpoot te 
noemen, en ze straalt uit dat ze het met veel inzet en 
plezier doet. We wensen haar dan ook veel succes bij 
wat ze allemaal doet.

Christel Frenken-Sonderlo,  Christel Frenken-Sonderlo,  
een duizendpoot!een duizendpoot!
Door Henk Koskamp & Jan Ebbers
Foto’s: Jan Ebbers

dee komtdee komt  an!an!

theaonnink@hetnet.nl
theaonnink@hetnet.nl

streektaalwenskaarten
* verkrijgbaar bij: Messink en Prinsen Aalten
* VVV-onderduikmuseum Aalten

wenskaarten in de streektaal
markerinkdijk 30

7122 rk aalten
0543 451232 

 06 437 919 63
hermanonnink30@gmail.com

www.streektaalwenskaarten.nl
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Daar is ie weer, met enige regelmaat in de Barlose 
Berichten: 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! In deze editie 
is Laurens Pennings aan het woord:

Waar woon je en met wie woon je?
Ik woon in een boerderij aan de Lichtenvoordsestraat-
weg, samen met mijn ouders, zussen Carolien, Joanne 
en Heidi en mijn broertjes Willem en Aron.

Wat vind je het leukst aan je huis?
Het grote erf, omdat je er lekker veel kan doen.

Heb je huisdieren?
Ja! Ik heb cavia’s: Kelly, Soesje, Sieb en Fred. We hebben 
de cavia’s buiten staan, in een speciale caviaflat.  
Natuurlijk hebben we ook varkens en kippen,  
maar dat zijn geen huisdieren vind ik.

Als je een dier was, wat zou je dan willen zijn? 
Waarom?
Een tijger, omdat ie cool is, groot en sterk.

Wat is je dierbaarste bezit?
Mijn familie en vrienden.

Als je een dag de baas van de wereld zou zijn, 
wat zou je dan willen veranderen?
Dat alle oorlogen stoppen en dat alle rijke mensen geld 
aan de armen geven en dat corona stopt.

Waar ben je trots op?
Op Barlo, het is mooi om hier te wonen.

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 het Groen  
Lyceum in Doetinchem. Elke dag met de trein op en 
neer, dat lijkt me wel leuk.

Wie zijn je beste vriendjes of vriendinnetje?
Ik heb er gelukkig heel veel. Te veel om op te noemen, 
haha.

Wat is het leukst aan je huidige school?
Het is een kleine school, dus je kent iedereen. Je hebt 
een groot plein, dus lekker veel ruimte om te spelen.

Weet je al wat je later voor beroep wil  
uitoefenen?
Ik wil graag koeien houden en dan van de melk boter, 
kaas en ijs maken om te verkopen. Mijn lievelingssmaak 
ijs? Oei, dat vind ik moeilijk.  
Ik vind alle smaken wel lekker!

Vind je Barlo een leuke plek om te wonen?  
Waarom wel/niet?
Ja, je hebt lekker de ruimte, en we zijn niet zo groot, dus 
je kent iedereen wel. En het is allemaal best dicht bij.

Hoe kunnen we Barlo nog leuker maken?
We kunnen wel een pretpark maken, waar de mensen 
die in Barlo wonen gratis in mogen, en de anderen 
moeten betalen. Met achtbanen, wildwaterbanen en 
een zweefmolen. En ook graag met lekker eten en  
drinken.

Waar wil je later wonen?
Ik wil wel in Barlo blijven, maar dan graag op een plek 
met een hele grote vijver of een meer, zodat ik met een 
bootje kan varen.

Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit denk je?
Ik denk dat ik dan wel aan het werk ben, want ik kan 
over 6 jaar al een diploma hebben. Ik weet nog niet of 
ik dan getrouwd ben of zo, haha.

   

Cafetaria De Admiraal  
Admiraal de Ruyterstraat 1d 

7122 WD Aalten 
Tel.0543-476000 

Voor al uw snacks en patat! 
 www.cafetariadeadmiraal.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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Hier Woon Ik:Hier Woon Ik:
 Laurens Pennings Laurens Pennings

Door: Marijt Helmink

www.deneeth.nl

info@deneeth.nl

Tel: 0543-451069 / 451966 

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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En noo, meer dan 40 jaor later, denk ik – en dat is maor 
good ok – natuurlek , Balle is ok veranderd, maor wat ‘r 
ok gebeurt, naoberschap, samen d’r an en dinge doon 
veur de hele gemeenschap viert hier nog altied hoogtij. 
Kiek maor naor ‘t openluchttheater dat op initiatief van 
Bals Belang met hulp van iederene weer uut de grond is 
estampt! ‘Ik bun zo bli-j dat Balle besteet’. Ik bun d’r wal 
met eens. ’t Is ‘n prachtegen buurtschap.
Neet veur niks staot d’r ovveral van dee banken met: 
’Geniet van dit uutzicht kort of lang, op een banke van 
Bals belang’.

Maor wat hef ’t ok veur zin um te prakkezeren hoo ‘t er 
ovver 25 jaor uut zal zeen, a’j allene al zeet wat ’n vleer-
moes op de markt in Wuhang in een paar waeke veur 
effect hef op de hele wereld. Wi-j denkt altied da’w alles 
in de hand hebt, en zo’n vleermoes deurbrök dat effen. 
D’r is gin zekerheid meer! Van veur- en met mekare geet 
alles naor minimaal 1,5 meter van mekare. Hoo dan ok, 
de kommende 25 jaor zal d’r völle veranderen en an de 
andere kante ook heel weinig. En wat Balle betröf? Balle 
blif natuurlijk Balle en dut altied nog alle eer an de leste 
zinnen uut ’t Balse volkslied.

‘Jao zo is mien leve Balle,
daor laef ik zo naor ’t zin.
Zo daor tussen Goor en Heide,
lig ons Balle middenin.
Zal ons Balle, Balle blieven,
wil i-j dat ’t in Balle rolt,
blief dan eendrachteg samenwarken,
zörg da’j in Balle eenheid holdt.’

Eenheid en eendrachteg samenwarken dus.
En at ‘t mot, dan maor op 1,5 meter!
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Je maakt het natuurlijk met Lageschaar

Fleurige plantconcepten: 

onderhoudsarm, natuurlijk en kleurrijk

Ode an Balle - Ovver viefentwinteg jaorOde an Balle - Ovver viefentwinteg jaor
Door: Erik Schokkin

Misschien denk i-j wal, a’j de titel laest, an ’t lied dat 
vrogger vake op brulften werd ezongen: ‘Over 25 jaar, 
zal ik jouw nog steeds beminnen. Ook al hebben we 
grijs haar, want we blijven jong van binnen.’
Dat gries haor dat lukt vake nog wal, maor de rest? Dus 
daorovver wol ik ’t maor neet hebben, nee, ‘t geet ovver 
wat d’r ovver 25 jaor in Balle steet te gebeuren. Juni 
2044 wordt de tiedcapsule in de ingemetselde kokker 
bi-j ‘t openluchttheater in Balle los-emaakt, met daorin 
de breve van de jongeleu weet ze afgelopen juni 2019 
hebt eschrevvene ovver hoo Balle d’r uut zal zeen ovver 
25 jaor.

Under zonnege en warme umstandegheden is op 22 
juni 2019 ‘t openluchttheater in Balle weer feestelijk 
e-opend. ’t Openluchttheather, lange tied was ‘t ‘n  
begrip in Balle. Nao de oorlog werd daor in ‘t najaor van 
1945 ’t stuk ‘Ho ‘t er haer ging’ espölt. ‘n Stuk eschrevve-
ne deur en veur Balsen ovver de oorlogsjaoren. Dree 
aovenden volle bak. In totaal kwammen 3000 man/
vrouw (dus neet alleen Balsen) kieken. In de jaoren 
daornao was d’r geregeld wat te doon, van toneel- 
stukken, karkdiensten, tut allerlei optredens en feestjes. 
Begin jaoren tachteg is ‘t ‘n roemloos ende storvene. Als 
kind herinner ik mi-j allene de bratsen an de bene weet 
wi-j d’r oplepen, a’w d’r wal ‘s an ’t spöllen waren. De 
kunst was dan namelek um van de ene op de andere 
opgezette stenen, verschaolen in ’t gres, te springen. 
Wee ’t eerste an de ovverkant was. Wat van dee opge-
zette stenen hadden van dee opstaonde pinnen waor 
bi-j ‘n veurstelling de planken um op te zitten ovverhen 

gingen. En a-j dan, bi-j ’t snel springen van de een naor 
de andere steen wat an ’t schraggelen kwammen, halen 
i-j vake ow been los an dee roestige pinnen.

Ik bun wal beni-jd wat de kinderen uut Balle ovver de 
toekomst van Balle hebt op-eschrevvene. Wat zal d’r 
allemaole veranderen in 25 jaor? In 2044 belaeve wi-j 
misschien wal de 25e editie van de Bar(g)loop in Balle. 
‘n In 2019 bescheiden begonnen hardloopwedstrijd 
bi-j de warktugenvereniging is inmiddels uut-egreujt 
tut ’n gigantisch loopfestijn waort de top van Europa 
an metdut. En ’t Bargfeest nao afloop van de wedstrijd 
is zo succesvol dat ‘t samen is etrokken met de Zwarte 
Cross. Waor ‘t in 2019 altied de alcoholcontrole was, nao 
afloop van de Zwarte Cross is noo de toegang. Zo groot 
is ’t eworden. 
 
Genog onzin. Ik denk dat ‘t wal metvölt. De welt  
verandert snel, behalve in Balle. Dat vond ik tenminste 
vrogger zo. ‘Bun zo bli-j dat Balle besteet’ werd d’r dan 
altied ezongen op ‘t oranjefeest.
’t Is lange gelaene dat ik dat heb ezongene. 

Ik denk zo veur de leste kere ’n paar jaor nao de laegere 
schole. Noo kon en kan ik sowieso neet goed zingen, 
maor ton ha’k op ‘n gegeven moment ok wal zoiets van: 
‘Balle wat mot ik d’r toch met, en wat gebeurt hier noo?’ 
En um dan as ‘n gek te gaon schreeuwen da-j zo bli-j 
bunt dat Balle besteet, is dan wal ’t andere uterste. Alles 
verandert, behalve Balle. …
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1. Met wie hebben wij het genoegen?                                                      
Toine & Jojanneke Frazer, zoon Thomas van 9 , dochter 
Charlotte , 7 jaar. We wonen sinds 2018 op De Luthe.

2. Wat was je vorige woonplaats?                                                               
Toine is geboren Ulftenaar en heeft in Paderborn (Duits-
land) , Poznan (Polen) , ’s-Heerenberg en daarna 13 jaar 
in Utrecht-Leidsche Rijn gewoond. Jojanneke komt uit 
Spijkenisse, heeft in Leiden, Nieuw Vennep en toen  
10 jaar in Utrecht-Leidsche Rijn gewoond. 

3. Waarom juist Barlo?                                                                  
We waren op zoek naar iets buiten Utrecht, wat dichter 
bij Arnhem (waar Toine werkt),  vanwege de gigantische 
filedrukte. We hebben 2 jaar lang de hele A12 afgere-
den, maar het niet kunnen vinden. Het ‘droomhuis’ van 
Toine stond in Ulft maar daar moest zoveel aan gebeu-
ren dat we daar ook van af zagen. Totdat Jojanneke tot 
grote verbazing van Toine ineens met een boerderij in 
Aalten op de proppen kwam, waar we beiden direct 
verliefd op werden.

4. Sinds wanneer woon je in Barlo?                                                        
Sinds maart 2018, de eerste 2 weken hebben we in ‘t 
Lankhof gezeten, zodat we konden klussen, daarna zijn 
we in de boerderij getrokken. 

5. Wat is je meegevallen?                                                                 
We zijn in eerste instantie puur op het huis gevallen en 
kwamen in de maanden erna erachter hoe mooi de  
omgeving van Barlo eigenlijk is.

6. Wat is tegengevallen?                                                                         
Vlak voor de 1e lock down hadden we de hele buurt 
uitgenodigd om de Achterhoekse vlag te gaan hijsen. 
Door alle maatregelen is dat er nog niet van gekomen, 
maar dit staat zeker in het nieuwe jaar nog  
in de planning.

7. Wat mis je hier vooral?                                                           
Haha, er is weinig keuze bij Thuisbezorgd.nl. maar in 
principe missen we niets. Alles wat we voorheen deden 
doen we nog steeds, al zijn de afstanden misschien wat 
groter.

8. Wat zou je veranderen aan Barlo of de Barloërs.                                            
Niets. De tradities die zo typisch zijn voor Barlo, moeten 
juist behouden blijven en maken Barlo wat het is.

9. Wat is typisch Barlo of typisch 
Achterhoeks voor jullie:                                            
De toet ophalen met nieuwjaar. De buurtvereniging 
met gezellige samenkomsten in prachtig omgebouwde 
schuren. Het Oranjefeest, maar uiteraard eerst de  
koning ophalen  met Excelsior voorop en zonder  
publiek aan de weg , want die lopen in de stoet mee.  
En we vonden het toneel in het herstelde  
openluchttheater echt geweldig!

10. Heb je nog een anekdote?                                                              
We gingen buurt maken met de naaste buren, dus als 
trotste Utrechters hadden we Utrechtse lekkernijen zo-
als Vokking leverworst en een proeverij van verschillen-
de speciale biertje van brouwerij Maximus die in onze 
oude straat stond. Na de eerste ronde kwam de vraag 
“He’j ook normaal bier?” Gelukkig hadden we een krat 
Grolsch koud staan die uiteraard op kwam. Ook hebben 
we die avond geleerd geen lege flesjes op te ruimen, 
want dat is niet gezellig. 

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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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
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De oudervereniging van CBS Barlo brengt twee maal 
per jaar een nieuwsbrief uit. Een aantal highligts van de 
afgelopen maanden plaatsen we ook nog graag even in 
de Barlose Berichten:

Schoolkamp groep 7 & 8
In het begin van het schooljaar ver-
trok bijna de gehele bovenbouw van 
CBS Barlo op kamp naar Den Haag. 
De Coronamaatregelen in die periode 
waren versoepeld en omdat het aan-
tal kinderen klein is, kreeg CBS Barlo 
van het bestuur akkoord om toch op 
kamp te mogen. Het waren geweldi-
ge dagen. Mika (groep 7) heeft het 
volgende hierover geschreven:

We gingen naar Den Haag op kamp. 
Op kamp was het heel leuk omdat we 
op de 1e dag naar het strand gingen 
om een flessenpost in zee te gooien. Op die dag gingen we 
ook nog een kampvuur maken en we hadden geprobeerd 
de hele nacht niet te slapen, dat was bijna gelukt.  
De volgende dag gingen we in de ochtend naar de winkel 
dingen kopen en in de middag naar Avifauna.  
Op de terugweg gingen we nog naar de McDonald’s.

Opbrengst Bag to School
Afgelopen november is er weer de halfjaarlijkse actie 
Bag2School geweest, waarvoor onze hartelijke dank. 
In totaal is er voor 346 kilo aan kleding ingezameld 
wat een waarde heeft van € 144,60!  Dit bedrag wordt 
in de kas van de oudervereniging gestort en zal weer 
gebruikt worden voor activiteiten met de kinderen van 
CBS Barlo. Blijft u voor ons verzamelen? De volgende 
Bag2School actie is 25 mei 2021. 

Kerstkaartenactie
2020 was voor ons al-
lemaal een rare tijd. We 
konden veel dingen niet 
doen, die normaal ge-
sproken vanzelfsprekend 
waren. Gelukkig konden 
alle kinderen nog lekker 
naar school. Het afge- 
lopen half jaar zijn ze 

hard aan het werk geweest met de leerdoelen in de 
online omgeving Snappet en we zien dat dit erg goed 
gaat. Naast het harde werken is er ook veel ruimte voor  
creativiteit op school. 

Deze creativiteit hebben we in de weken voorafgaand 
aan kerst gecombineerd met liefdadigheid. De ouderen 
in onze samenleving hebben het in deze tijd nog een 
tikkeltje zwaarder. Dit bracht ons op een idee:  
kerstkaarten maken voor de ouderen in Aalten!
De kinderen van de bovenbouw hebben hard gewerkt 
aan mooie zelfgemaakte kaartjes die voor de kerst- 
vakantie naar de ouderen toe worden gebracht. In deze 
kerstkaartjes staat een mooie groet. We zijn trots op de 
kinderen dat ze ook aan de ouderen denken!

Terugblik van de Oudervereniging  Terugblik van de Oudervereniging  
van CBS Barlovan CBS Barlo

Dat wol ik nog is 

Door Jan van EerdenColumn
Ik was al zo’n 20 minuten an et schrieven an ne collumn 
en had al wal een half A4-tjen op papier staon. Toen 
ik et naolaezen blek et waer zo’n verhaaltjen met een 
belaerende inslag te waen. No is et maken van een 
collumn mooi wark umda-j owwe mening könt zeggen 
zonder da-j drek discussie kriegt of ow mot verdedigen. 
Maor et is natuurlijk neet de bedoeling dat ik jullie  
periodiek allemaole de aorne gao wassen. Alleraerst 
heb ik net zo min as ieder ander de wiesheid in pacht 
en in de tweede plaatse wil ik ok neet a-j met taegenzin 
dizze collumns laestof um helemaole ovverslaot. Ik wil 
uutendelijke neet as ne zeurzak worden weg e’zet. Ik 
was dus al wal zo wiet dat et een positief stuksken mos 
worden zo an et begin van 2021 en dus begin ik maor 
waer op ni-j. 
Wi-j wet natuurlijk nog neet wat 2021 zal brengen en 
gaot der maor is van uut dat et mooie as minder mooie 
dinge in petto hef. At et afgelopen jaor ons één ding 
e’laerd hef dan is et wal et feit dat de wereld neet  
maakbaor is . 
Bi-j zo’n ni-j jaor krieg ik een betjen een olderwets Sun-
terklaos geveul. De goedheiligman bracht ons vrogger 
elk jaor wal een ni-j schetsbook met. Wi-j tekenden 
völle dus zo’n schetsbook was altied welkom en buuten 
dat kosten dat neet völle, dus dat mes snet an twee 
kanten. Zelfs ne Bisschop mot uutendelijke op de  
kleintjes letten. 
 A-j dan dat smetteloos witte papier zaggen, dan was 
alles nog meugelijk dus i-j gingen ow is bedenken wa’j 
der allemaole op zollen tekenen. De plannen wazzen 
soms mooier as de uutvoering of in elk geval heel  
anders dan daj ow et earst hadden veur e’stelt. Dat gaf 
neet want dat meek et resultaat achteraf soms ok wal 
waer verassend. 

At der een ni-j jaor veur ow lig köj ow ok afvraogen: Wat 
gao ik der is met doon? Natuurlijk bunt der de goeien 
veurnemmens maor ach, wes no aerlijk, wat kump der 
van terechte?  
Ik bedoel eigenlijk maer: Wat goa ik buuten et normale 
wark umme doon dit jaor? At alles waer los geet dan 
könne wi’j waer naor feesten en festivals, op vakantie 
en naor concerten. Daor is niks mis met, allene völt 
dat allemaole in de categorie consumeren. Et zol mooi 
waen dat der ok wat in de categorie produceren zol 
vallen. Dus iets moois maken of doon veur owzelf en 
veur ne andern. Dat hooft jo neet allene iets tastbaors 
te waen. Der staot al wat mooie dinge op et  
programma in Balle.
Zo wordt deur völle vri-jwilligers e’holpen um et ni-je 
onderkommen van de oranjevereniging spik en span te 
maken. Anderen bunt alwaer bezig um waer ne revue 
in mekare te zetten. 
I-j könt et natuurlijk ok maer bi’j ow zelf hollen maor 
gaot dan ok is buuten de comfortzone. Iets wa’j  
normaal nooit doot. Zoiets warkt heel inspirerend al 
is dat ok neet altied makkelijk. I’j bunt nooit te old um 
te laern en te ontdekken wa’j allemaole wal neet könt. 
Brengt de goeie ideeën no endelijke is tut uutvoering, 
zeuk ow ne hobby of staek den nekke ok is uut um wat 
te organisaer’n. I-j hebt niks minder tied as dee andere 
vri-jwilligers dus daor lig et neet an.
No zok hier ne tegeltjeswiesheid können opschrieven, 
iets as : If you can dream it , you can do it . Maor dan 
wordt et waer zo’n belaerend stuksken. 
 At et anders neet is go-j ow tekenen dat is heel röst- 
gevvend. Ik heb nog wal een old schetsbook, en anders 
koop i-j ne mooien ni-jen. Dee kost neet völle, zelfs de 
goedheiligman kon dat vrogger al betalen en zo schöts 
was den aerder neet. 
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ZOOM
vespa klassiekers

www.zoomvespaklassiekers.nl

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 
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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: Herman Simmelink & Herman Vreeman

Het gedrag van dieren in de winter heeft te maken met 
het voedselaanbod en in hoeverre dieren voldoende 
beschermd zijn tegen de kou. Om die reden hebben 
dieren ook verschillende manieren om te overwinteren 
of om te kiezen voor vertrek naar warmere streken. 
Waarom sommige vogels vertrekken in de winter en 
anderen niet is afhankelijk van het voedselaanbod. Zo 
worden trekvogels door hun voedselgedrag ingedeeld 
in zomervogels, standvogels, wintervogels  
en doortrekkers.

Zomervogels 
Zomervogels zijn vooral afhankelijk van larven en  
insecten en trekken in de winter bij ons vandaan.  
Bekende zomervogels zijn de zwaluw, tjiftjaf, koekoek, 
vliegenvanger en de gekraagde roodstaart. Enkele zo-
mervogels trekken in de herfst weg, deze zomervogels 
hebben soortgenoten die wintervogels zijn en komen 
terug. De roodborst is zo’n vogel, de roodborst die je in 
de winter ziet is dus niet dezelfde als in de zomer. 

Standvogels 
Standvogels zijn de soorten die altijd in hetzelfde  
gebied blijven, bijvoorbeeld: koolmezen,  
winterkoninkjes, mussen en merels. 

Wintervogels
Wintervogels komen uit het Noorden of Oosten. Zo 
gauw de winter daar begint trekken ze naar het Zuiden. 
Wintervogels die je bij ons aantreft zijn o.a. sijsjes, ke-
pen, buizerds en ganzen. In de wintermaanden hebben 
we in Nederland aanzienlijk meer buizerds dan in de 
zomermaanden, je ziet ze vaak ook dichter bij boer-
derijen en huizen. Het verenkleed van de buizerd kan 
sterk variëren van donkerbruin tot bijna helemaal wit. 

Als het bij ons nog herfst is, begint in Scandinavië of 
Oost-Europa de winter al en vliegen de ganzen in grote 
V-vormen naar het zuiden. Kleinere vogels vliegen dan 
ook naar het Zuiden, ze hebben hun vetreserves na een 
paar duizend kilometer al behoorlijk aangesproken.  
Als het vriest kunnen ze wel tot 10% van hun gewicht  
in één nacht verliezen, daarom maken ze dankbaar  
gebruik van de voederhuisjes met zaden en vetbollen. 

Doortrekkers 
Doortrekkers zijn vogels die vanuit het Noorden naar 
het Zuiden vliegen en bij ons een aantal dagen blijven 
om te rusten en te eten, in ons gebied zien we vooral 
kraanvogels.

Insecten
Insecten overwinteren op verschillende manieren, veel 
insecten sterven in de winter en laten eitjes achter. 
Lieveheersbeestjes kruipen bij elkaar in kieren van een 
boomschors, in schuren en in huizen om te over- 
winteren. Er zijn zelfs insecten die naar warme landen  
vliegen, de Atalanta en de Distelvlinder zijn daar 
een voorbeeld van, ze vliegen naar Zuid-Europa en 
Noord-Afrika. Ze worden om die reden trekvlinders 
genoemd. Andere vlindersoorten overwinteren in het 
popstadium, als rups of als vlinder, alle varianten  
komen voor. 

Winterslaap/rust
Vleermuizen, egels en enkele muizensoorten bouwen 
voor de winter vetreserves op en gaan vervolgens in 
winterslaap. Om zo min mogelijk energie te verbruiken  
vertraagt de stofwisseling d.m.v. een verlaagde  
lichaamstemperatuur en vertraagde hart-  
en ademhalingsritme.  

De eekhoorns en enkele vleermuizensoorten houden 
winterrust, ze slapen het grootste deel van de dag  
maar worden soms wakker om zich te voeden.

Wintervacht
Veel dieren ruien en krijgen in de herfst een dikkere 
vacht of verendek. De luchtlaag tussen de veren en  
haren zorgt voor extra isolatie. Door de veren of haren 
op te zetten kunnen dieren dit effect nog versterken.

Hulp
Je kunt dieren helpen om te overwinteren door vet- 
bollen ophangen en een voederhuisje plaatsen om  
zaden in te leggen voor de vogels. Zet het voederhuisje 
zo neer dat de vogels bij gevaar kunnen vluchten.  
Zijn er katten in de buurt, zet het dan niet te dicht bij 
struiken waar een kat zich kan verschuilen, je kunt dan 
beter wat hoger voeren. Laat takken, bladeren en  
plantenresten op verschillende plekken liggen voor 
egels en verschillende andere dieren  
(insecten, duizendpoten en pissebedden),  
het is een prettige schuilplaats tegen de kou.  
Niet alle vogels bezoeken voederhuisjes maar leven van 
de zaden die op de grond gevonden worden.   
Strooi wat zaad tussen de bladeren zodat de vogels 
enige tijd nodig hebben om het voedsel te zoeken.

Daor in’t buurtschap stiefelen ik wied um ‘t huus in ’t ronde 
langs Zilverbaeke,  zandwaege en brömmelstruke, ovver

akkers vol roggeblomen, kattenstart en zenegroen.
Bizzeken wi-j kinder op ’t Storksland  töt an de rand van de kolk.

Mooder wettern met andacht de kieskes in de schure, 
vader  draeiden  den sliepsteen naost ’t kippenhok vol broene tuuten.
Uutkieken hier, want van onder den zwatten spegel zol de bollekaerl 

ons met grote griephande naor de onderwaerld können trekken. 

Roodbonte pinken dreeve wi-j samen naor ’t Goor en ’t Venne ,
dat uutgestrekt voggelparadies met vösse, reeën en kniens.

Op zondag nam vader ons met naor de slaopende Schaarsheide.

Dee tied van ton kump neet weer en  ‘t laeft zo neet meer.
De kleuren, geuren, ‘t geluud he’k veur altied in mien heufd,

resonans van ’t vroggere boerenlaeven.

Ina Brethouwer 

Afscheid van ‘t oldershuusAfscheid van ‘t oldershuus
Na het overlijden van 
haar moeder in 2020  
zette  Ina Brethouwer haar 
gedachten op papier 
over haar  gelukkige jeugd 
op ‘De Luthe’ in Barlo 
in de jaren ‘50 en ‘60.
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Veel mensen associëren de BBQ voor tijdens de zomer 
waar worstjes, burgers en speklapjes op hoog vuur kort 
worden gegrild. De afgelopen jaren zien we ook een 
andere manier van BBQ steeds populairder worden in 
Nederland. Overgewaaid uit Amerika is het low & slow 
cooking door middel van veelal grote robuuste stukken 
vlees door middel van een lage bereidingstemperatuur 
en lange garing te bereiden. Dit wordt vaak gecom-
bineerd met tal van verschillende ‘rubs’, beter bekend 
als kruidenmengsels die rijkelijk op het vlees worden 
gestrooid en marinades om het vlees extra smaak en 
kracht te geven. De lage temperatuur en lange berei-
dingstijd zorgen ervoor dat je stukken taai hardwerken-
de spieren toch heerlijk mals en sappig kunt bereiden. 
Dit kun je enigszins vergelijken met het langdurig  
stoven van vlees wat een beetje hetzelfde resultaat 
geeft, maar dan zonder die kenmerkende heerlijke 
rooksmaak. In deze editie mag ik een recept uitwerken  
voor Barlose Berichten: kip ballotine met gegrilde 
groenten van de BBQ. Mocht je geen BBQ met afsluit- 
bare deksel hebben kan de kip ook gewoon in de oven. 
Kip ballotine is een volledig uitgebeende kip waaraan 
een vulling wordt toegevoegd. Deze vulling is uiteraard 
naar eigen wens in te vullen. Voor het uitbenen van de 
kip zijn via YouTube video’s te vinden, maar kan natuur-
lijk ook gewoon worden gedaan door de poelier. Ik heb 
voor een vulling gekozen van voorgekookte spinazie, 
aangefruite champignons, kruidenkaas en ontbijtspek. 
Dit zorgt voor een rijke smaak met wat vet aan de  
binnenzijde, wat zorgt voor extra mals en sappig vlees. 

Benodigdheden: 4-6 personen

• +/- 1.2kg Hele kip (uitgebeend)
• 150g. Spinazie
• 300g. Champignons (helft fijnsnijden  

kipvulling, andere helft aftoppen)
• 12 plakken Ontbijtspek
• 4/6 el. Kruidenkaas
• Romaine sla (ev.t andere sla kan ook)
• 4 winterpenen 
• Cherrytomaten
• Bindtouw
• Kerntemperatuurmeter 
Optie:
• 6 Kruimige aardappelen 

1. Begin allereerst lekker op tijd met het aansteken van 
de BBQ en probeer of je de temperatuur tussen 100 en 
150 graden kunt houden. Bij het garen op de BBQ  
maken we straks gebruik van indirecte hitte. Dit  
betekent dat we niet direct boven het vuur/kolen gaan 
garen, maar de helft van de BBQ inrichten met kolen/
briketten, en de andere helft zonder. Op deze manier 
gaart het vlees rustig naar de gewenste kerntempera-
tuur, en heb je geen last van vlammen door vet/olie wat 
op de hete kolen valt. Zo krijg je hetzelfde effect als een 
normale hete lucht oven.

2. Begin met de spinazie droog te laten slinken in een 
normale koeken-/kookpan. Vervolgens snijd je de helft 
van de champignons fijn en fruit je ook deze licht aan. 
De uitgebeende kip leg je vervolgens open waarna je 
de spinazie en champignons gelijkmatig verdeelt over 
de kip. Vervolgens beleg je de vulling in zijn geheel met 
de plakken ontbijtspek waarna je deze royaal bestrijkt 
met de kruidenkaas. Hierna kan de kip worden gesloten 
en opgebonden. De buitenkant van de kip mag nog 
licht worden ingestreken met olijfolie, peper & zout.

3. Vervolgens wordt van de rest van de champignons 
het uitstekende deel van het steeltje verwijderd en de 
winterpenen geschild. Voeg hierbij de cherrytomaten 
aan toe waarna deze licht worden besprenkeld met 
olijfolie, peper & zout. 

4. Vervolgens mag de kip op het indirecte gedeelte 
van de BBQ. Steek hierbij de kerntemperatuurmeter in 
het dikste gedeelte van de kip zodat de kip straks zeker 
weten gaar is. De tijd hangt hierbij sterk af van de  
bereidingstemperatuur en de dikte van het vlees waar-
door we wachten tot de kerntemperatuurmeter rond 
de 70-72 graden zit. Zo weten we zeker dat het vlees 
perfect gaar is en niet doorslaat met als resultaat droog 
vlees. Hierbij is een kerntemperatuurmeter sowieso een 
Must in de keuken voor grotere stukken vlees zoals rol-
lades voor een perfecte garing. Waar op verpakkingen 
vaak de ‘veilige’ bereidingstijd en temperatuur staat 
resulteert dit na het netjes opvolgen vaak in een relatief 
droog, door en door gaar stuk vlees. Aanschaffen dus!

5. Intussen gaan we verder met het garen van de 
groenten. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een 
rooster is het makkelijk om de groeten zo grof mogelijk 
te houden zodat ze hier gemakkelijk op geplaatst kun-
nen worden. Zoals te zien op de foto’s heb ik de groen-
ten een beetje leuk weergegeven door middel van alles 
te plaatsen in een gietijzeren pan welke in zijn geheel 
op de BBQ wordt gezet. Wanneer je van wat meer beet-
gare groenten houdt kan ervoor worden gekozen om 
de groenten de laatste 20-25 minuten toe te voegen of 
wanneer de temperatuurmeter rond de 50-55 hangt. 

6. Om de kip en groenten nog wat meer kleur te geven 
kan ervoor worden gekozen om net voor de 70 graden 
kerntemperatuur, de kip nog even af te fakkelen direct 
boven de hete kolen. Hierbij stijgt de kerntemperatuur 
nog enkele graden. 

7. OPTIE: Lekker en gemakkelijk om hierbij te maken 
zijn gepofte aardappelen/hasselback aardappelen. Pof 
aardappelen kruiden met peper/zout en olie, en inwik-
kelen in aluminiumfolie en direct met de kip op de BBQ 
plaatsen. Hasselback aardappelen worden net niet  
helemaal doorgesneden waarna de peper/zout en olie 
er goed intrekken. Deze beide bijgerechten kunnen 
naar eigen smaak ook worden gecombineerd met  
andere specerijen (denk aan paprika, knoflook, ui,  
peterselie etc.) Ook deze kunnen direct met de kip op 
het indirecte gedeelte van de BBQ worden geplaatst. 
Eet smakelijk! 

Ik ga nog even nadenken aan wie ik de pen doorgeef… 
wordt vervolgd!

Heel Barlo Bakt: 
Heel Barlo Bakt: Kip Ballotine Heel Barlo Bakt: Kip Ballotine 
Door: Jacco Luiten
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Bij KDV De Rupsjes wordt ook peuteropvang aan- 
geboden. Bij de peuteropvang worden peuters van 2-4 
jaar voorbereid op de basisschool. Zij gaan, apart van 
de jongere kinderen, in de kring en krijgen activiteiten 
aangeboden als voorbereiding op de basisschool. Wij 
weten wat de basisschool fijn vindt dat de kinderen al 
kunnen, zodra ze op school komen. Dit bieden wij de 
peuters op een speelse manier aan. Hierbij kijken wij 
naar wat de peuters kunnen en stemmen het aanbod af 
op de behoefte van de peuters. Dit kan per peuter ver-
schillen. Het aanbod is zo dat iedere peuter uitgedaagd 
wordt, zodat zij hun grenzen kunnen blijven verleggen. 
Als iets niet lukt, is dat natuurlijk geen probleem en 
proberen wij het een volgende keer opnieuw.

Verder leren zij de wereld ontdekken en begrijpen door 
spel met elkaar. Bij De Rupsjes krijgen ze de tijd om 
dit leerproces in hun eigen tempo te doorlopen. Ze 
beleven samen plezier en krijgen alle ruimte om hier 
mee bezig te zijn. De peuters ontwikkelen hun fysieke, 
emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden door 
gevarieerd te spelen met zowel hun leeftijdsgenoten, 
als met de kleuters van de basisschool CBS Barlo. Een 
voorwaarde om goed te kunnen spelen, is dat peuters 
vrijheid krijgen om zichzelf en de wereld te ontdekken.

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar de peuter- 
opvang bij De Rupsjes, neem dan contact op met  
Kinderopvang Juut & Co 0315-231 775 of mail  
naar mariel@juutenco.nl. 

Als Barlo’s Belang zijn we samen met de gemeente  
Aalten in een ver gevorderd stadium om twee UutHuus-
kes (zie ook vorige editie van de Barlose Berichten) en 
zes starterswoningen te mogen realiseren in Barlo. 
Uuthuuskes zijn bestemd voor jongeren die een sociaal 
en/of maatschappelijke binding hebben met Barlo.  
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. De Uuthuuskes worden  
beheerd door een voor dit doel opgerichte woon- 
coöperatie. De exacte huurprijs is nog niet bekend, 
maar deze zal rond de € 525,- per maand bedragen excl. 
servicekosten. De woningen worden verhuurd middels 
een jongerencontract. Dit betekent dat als je jonger 
bent dan 28, je maximaal 5 jaar mag huren. Ben je  
28 jaar of ouder? Dan krijg je een huurcontract van  
maximaal 2 jaar.
De zes starterswoningen die in de 
planning staan, worden koop-
woningen. Hier hebben zich 
ook al jongeren (be-
langstellend) voor 
gemeld. 

Mocht je (vrijblijvende) interesse hebben, mail, bel of 
app dan naar Rik Rotink, rikrotink@gmail.com 
of 06-12808220.

Peuteropvang bij  Peuteropvang bij  
KDV De RupsjesKDV De Rupsjes

Update UutHuuskes & starterswoningenUpdate UutHuuskes & starterswoningen

RaadjePlaatje: GrevinkRaadjePlaatje: Grevink
Door Jan Ebbers

Beide foto’s zijn gemaakt op bijna dezelfde plek, namelijk de kruising Markerinkdijk/Buddinkdijk en Lichtenvoordse-
straatweg (de Mariënboom). De linkerfoto toont de molen van Grevink (bouwjaar 1856) en is gemaakt voor het jaar 
1986, want in dat jaar is de molen afgebrand. Op de rechterfoto, gemaakt in januari 2021, is de woning  
(destijds ook winkel) van Grevink nog te zien.

Afgelopen december heeft Barlo’s Belang een oproep 
gedaan om een enquête in te vullen over het verloop 
van het Uitnodigingskader Wind- en Zonbeleid van de 
Gemeente Aalten. Deze is al door een flink aantal van 
jullie ingevuld, waarvoor dank!
Deze enquête gaf ons de mogelijkheid om in deze  
coronatijd een beeld te krijgen bij wat er leeft in Barlo 
met betrekking tot het gemeentelijk beleid. 

Diverse belangenverenigingen en andere partijen  
hebben recentelijk hun ongenoegen geuit over het ver-
loop van het Uitnodigingskader Zon en Wind  van de 
Gemeente Aalten. Dit heeft de gemeente doen inzien 
de inspraak te verplaatsen cq te verlengen tot een nog 
nader aan te geven datum. Bekendmaking van deze 
termijn zal wederom in de Aalten Vooruit en op de site 
van de Gemeente Aalten zijn.

Met de antwoorden van de enquête zijn wij als Barlo’s 
Belang in staat om de gemeente een beeld te geven 
over hoe en of hun communicatie te wensen overlaat, 
maar nog belangrijker: aan te geven hoe er over de 
plannen gedacht wordt. 
Als we de tussentijdse uitslag bekijken, rijst vooral het 
beeld dat de gewenste hoeveelheid aan zonnepanelen 
of windmolens de ‘bottleneck’ is.
Tegelijkertijd zien we dat de meesten het wel eens 
zijn met de stelling ‘dat er wat moet gebeuren om 
ons energieverbruik terug te dringen en dat we onze 
energie anders op moeten gaan wekken’. Ook worden 
er toelichtingen geschreven, zoals: ‘is er al wel genoeg 

gedaan om energieverlies tegen te gaan’ en ‘moet men 
dit ook niet optimaliseren. Dan sla je 2 vliegen in 1 klap.’

De complete uitkomsten van de enquête, inclusief  
toelichtingen en ideeën worden gebundeld  
en overgebracht naar de gemeente. Deze conclusies 
zijn tzt ook te lezen op www.barlo.nl 

Oproep: Zit je niet in de Barlo maillijst en heb je dan 
ook geen verzoek gehad voor het invullen van de 
enquête? Stuur dan een mail naar barlosbelang@
gmail.com en meld je ook gelijk aan voor toekomstige 
nieuwsbrieven op barlo.nl. De sluitingsdatum voor het 
invullen van de enquête is een week na verschijning 
van de Barlose Berichten. 

Barlo’s Belang: Uitnodigingskader  Barlo’s Belang: Uitnodigingskader  
Zon en Wind gemeente AaltenZon en Wind gemeente Aalten

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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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


