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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
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Van De Redactie
Beste lezers, 

De laatste loodjes! Zo voelen we het tenminste wel, hier bij de redactie. Ondanks dat 
de agenda’s behoorlijk leeg blijven in onze Barlose gemeenschap en tal van live bijeen-
komsten vooralsnog uit- of afgelast worden, voelt het echt alsof we er bijna zijn. Mis-
schien komt het door de lente, die nu toch echt op uitbarsten staat, of het vooruitzicht 
op een Zwarte Cross  
in september en een nieuwe Loods en nieuw gebouw van de Oranjevereniging voor de 
toekomstige feesten. We zitten niet stil met ons allen, daarover deze keer veel informa-
tie in de Barlose Berichten. Ook twee bijzondere interviews deze keer, met mensen die 
ook verre van stil zitten. Om reis- en rijdlustig van te worden. Voelt u het al kriebelen?

Veel leesplezier! 

Jan Ebbers
Marijt Helmink
Henk Koskamp

Colofon In deze uitgave

Je maakt het natuurlijk met Lageschaar

Fleurige plantconcepten: 

onderhoudsarm, natuurlijk en kleurrijk
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ZOOM
vespa klassiekers

www.zoomvespaklassiekers.nl

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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25 mei 2021 - 
Kledinginzameling Bag2School 
tbv de activiteiten van CBS Barlo

Zet u de datum in de agenda? Wij zouden het erg op 
prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie 
door zakken te vullen met de oude nog bruikbare  
kleding/textiel van u en uw kinderen. 
 
Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, 
maar ook lakens en dekens. 

 
Kijk op de website van Bag2School voor een volledige 
lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, 
www.bag2school.nl . 
Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe  
de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding 
heen gaat. U mag uw zakken/tassen vol kleding voor 
op de parkeerpplaats bij CBS Barlo afleveren, veel dank 
voor uw bijdrage!

Beste allemaal, zoals jullie gewend zijn rond deze tijd, 
zouden we nu een ledenvergadering houden.  
Tijdens die vergadering praten we jullie bij over de 
zaken die ons bezog houden, en leggen we natuurlijk 
keurig verantwoording af over het afgelopen jaar en  
de financien.  
Door de huidige Covid regelgeving zien we ons  
genoodzaakt deze vergadering in eerste instantie naar 
dit najaar te verschuiven, in de hoop dat er dan iets 
meer mag en we weer gezellig bij elkaar kunnen  
zitten en praten over het wel en wee van Barlo.  

In de tussentijd houden we jullie op de hoogte via  
Barlose Berichten en Barlo.nl. Ook versturen we zo af 
en toe een nieuwsbrief rond. Er komen dan echter vaak 
diverse adressen onbezorgd retour. Indien je mailadres 
gewijzigd is, zou je deze dan even willen aanpassen via 
Barlo.nl of ons even mailen? 
 
En mocht je nog geen lid zijn van Barlo’s Belang en dat 
wel willen worden, kan dat natuurlijk! Mail of bel dan 
even met: rikrotink@gmail.com of 06-12808220.

Hartelijke groeten en goede gezondheid gewenst,  
namens Barlo’s Belang, 

Rik Rotink (voorzitter) 

Ledenvergadering Barlo’s BelangLedenvergadering Barlo’s Belang

Bericht van de Bericht van de 
Oudervereniging CBS BarloOudervereniging CBS Barlo
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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).

              

                                                       
           CWV Barlo BV 

*Loonwerk                    *Tuinmachines 

*Grondwerk                 *Drainage 

*Containertransport  *Egalisatie 

*Mesttransport          *Dronewerk      

                                                                      
Tel 0543 451248 www.cwvbarlo.nl 

 

Tel 0543 451248     www.cwvbarlo.nl

Grootdeunkweg 10
7122 RS  Aalten

www.rendering.nl

Er wordt niet aan particulieren verkocht

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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      110000%%  zzuuiivveerree  eenn  bbiioollooggiisscchhee  ssppeellttpprroodduucctteenn!!  

 
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”

www.deneeth.nl

info@deneeth.nl

Tel: 0543-451069 / 451966 
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Wat niet iedereen weet is dat Barlo enkele toptalenten 
heeft en omdat wij, als redactie van Barlose Berichten, 
daar meer van willen weten gingen wij op onderzoek 
uit. 

Zodoende togen wij op een koude aprilavond naar  
de woonboerderij van de familie van de Put aan de 
Ligterinkweg. Natuurlijk hadden wij vooraf een  
afspraak gemaakt met de 20-jarige Madelief om eens  
een gesprekje te hebben over haar successen en  
ambities in de paardenwereld. 

Wij worden hartelijk ontvangen door Madelief en haar 
moeder Femke die tevens de drijfveer is achter haar 
liefde voor de paardensport. Haar vader heet Arie en  
ze heeft een zus Carline en een broer Jornt. Broer en  
zus wonen al elders. 

Madelief volgt na de HAVO een HBO-opleiding in  
Velp: een richting van de Dier- en Veehouderij, de z.g. 
Equine Sports- en business. Zij zit nu in het 3e studie-
jaar. Daarnaast volgt ze een minor bij Saxion in  
Enschede genaamd: Digital Intelligence. Tijdens de 
corona-tijd wordt er niet of nauwelijks naar Velp en 
Enschede gereisd, maar vindt de studie vooral digitaal 
thuis plaats. Omdat ze dus veel thuis is, kan ze naast 
haar studie ook veel tijd besteden aan haar hobby: 
paardensport. Want arbeidsintensief is dat wel: er gaan 
veel uren zitten in de verzorging en de training van de 
paarden. Het schoonmaken van de stallen, enzovoort.

Al op haar 4e verjaardag krijgt Madelief een Shetland- 
pony die ze mag berijden. Dit is het kleinste paard 
waarmee ze begint. Op haar 6e heeft ze al paardrijles-
sen en verzorging bij de Aaltense rijvereniging aan de 
Hessenweg. Daar worden haar alle aspecten van paard-

rijden en verzorgen bijgebracht. Zowel in dressuur  
als in springen krijgt ze veel vaardigheid. Soms maken 
ze langere tochten, de z.g. buitenritten van wel zo’n 
20 km. Haar enthousiasme neemt toe met de jaren en 
naarmate ze zelf groeit, gaat ook de maat van de pony’s 
toenemen.

Op haar 15e verjaardag krijgt ze een paard waar ze heel 
veel plezier aan beleeft. Zowel paard als berijder voelen 
elkaar heel goed aan. Tot het noodlot toeslaat. Nadat 
het paard zich in de wei tegoed heeft gedaan aan  
giftige varens, wordt het ernstig ziek en sterft het.  
Madelief is diep bedroefd en denkt eraan om te stop-
pen met de paardensport. Na verloop van tijd raapt  
ze haar moed weer bij elkaar en ze krijgt dan een 
schimmel, Napoleon genaamd, waar ze bijzonder veel 
plezier aan beleeft. Ze houdt het springen voor gezien 
en gaat ze zich volledig toeleggen op dressuur.

Op een gegeven moment kan Madelief bij de rijvereni-
ging niet genoeg meer bijleren en krijgt ze lessen van 
een privé-instructeur. Ze gaat met sprongen vooruit  
en doet mee aan kampioenschappen in de categorie  
dressuur. Dit begint in de Achterhoek bij de eigen 
kring (bijv. bij Paardensport Centrum Lichtenvoorde in 
Vragender) maar ze mag daarna ook meedoen aan de 
Gelderse kampioenschappen, waar ze voortreffelijke  
resultaten haalt. Tenslotte mag Madelief met Napoleon 
in alle klassen deelnemen met de Nederlandse kam-
pioenschappen outdoor en indoor. Hier behaalden zij 
samen mooie resultaten. Zo werd ze 5e van Nederland 
in 2017!

Naast Napoleon heeft ze ook een heel groot paard, 
dat ook beter past bij haar lengte van 1.80 meter. Dit 
paard, waarmee nog stevig geoefend moet worden en 
een belofte voor de toekomst is, heet Meiyinreikja, een 
Chinese naam.

Na het interview gaan we nog even kijken bij de paar-
den die in de stal staan. Ze zijn een beetje verbaasd  
dat er nog zo laat bezoek komt, maar zijn al gauw  
gerustgesteld nu ze Madelief zien. 
We zijn wel enigszins geïmponeerd door het verschil  
in grootte van de verschillende paarden.
Je zult er maar afvallen! Volgens Madelief komt dat 
bijna niet voor. 

Omdat paardensport nogal duur is, heeft Madelief  
naar een sponsor gezocht en gevonden: de firma  
Le Mieux uit Engeland, die zich bezighoudt met de  
handel in paardensportartikelen in de breedste zin 
van het woord. Al met al is de paardensport een nogal 
intensieve sport. Je moet er veel voor over hebben.  

Er moet veel getraind worden, de stallen en paarden 
moeten er tiptop uitzien, en er moet veel gereisd 
worden, zeker als er wedstrijden zijn. Gelukkig heeft 
de familie van de Put enkele prachtige paardentrailers, 
waar Femke, maar ook haar man Arie, paard en berijd-
ster mee brengen en halen. Want, het is wel duidelijk: 
zonder enthousiaste familie kom je er niet. 

Over de toekomst is Madelief duidelijk: ze is ambitieus 
en zal zowel haar hobby als haar toekomstige werk met 
passie beoefenen. Over haar werk meldt ze dat ze graag 
marketing manager wil worden, als het kan in relatie 
met het paardenvak, maar dat is niet absoluut nood- 
zakelijk.

We bedanken Madelief voor haar verhaal en Femke 
voor de aanvullingen en de consumpties en vertrekken 
met het gevoel dat dit een terrein is waar we nog veel 
kunnen leren.

Madelief van de Put:  Madelief van de Put:  
een Barlo’s toptalenteen Barlo’s toptalent
Door Henk Koskamp & Jan Ebbers
Foto’s: Jan Ebbers
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Tegeltjes-wiesheden

Door Jan van EerdenColumn

De belegen jongeren en jeugdige ouderen onder ons 
zölt nog wal wetten dat der in de jaoren ‘50, ’60 en ’70 
en misschien hier ok nog wal in de jaoren 80 een  
mentaliteit was van: Neet alles zeggen wa’j wet,  
maor wetten wa’j zegt. Et kon zo op een tegeltjen  
an de muure. Dat ging soms zo wiet dat narigheid  
en moeilijkheden totaal neet worden bepraot want  
zolange aw der neet ovver praot, hebbe wi-j ok gin  
probleem. Olderen hebt soms no nog moeite met  
het feit dat 50 jaor terugge narigheid worden  
dood e’zwegen. 

Ik neume dergelijke holding veur et gemak  
Calvinistisch, hoewel der in de hele maatschappi-j ne 
mentaliteit was van: Neet lullen maor poetsen.  
Nog zo’n tegeltjes-wiesheid uut dee tied. Den Calvi- 
nistischen inslag betekenen ok da-j bescheiden  
mosten waezen en veural neet met ‘n neuze veuran 
mochten staon.  
 
Bi-j sommigen was et zelfs zo slim dat de kinderen gin 
enkel compliment of waardering kreggen umdat ze 
daor allene maor verwaand van zollen worden.  
Natuurlijk was et neet allemaole zo zwart-wit as dat ik 
et no zegge en gelukkig heb ik der persoonlijk neet  
völle last van e’had maor ik had wal ne gruwelijken  
haekel an dee Calvinistische normen en waarden. 
 
No, 40 jaor later lik de maatschappi-j 180º gedraaid. 
Nederland is een “kijk mij nou “ maatschappij e’worden. 
De kinder wordt as prinsjes en prinsesjes behandeld en 
bescheidenheid is een uutstarvend begrip. Et kan an 
mien liggen of te maken hebben met de corona- 
crisis maor mien dug dat der de leste tied ovver elk 
ding ontieglijk wordt e zeurd en e’zeikt. Een tegeltjes 
wiesheid in dizzen tied zol waen : At wi-j gin probleem 
hebt dan make wi-j der wal ene. 

Dagelijks ku-j laezen hoe moeilijk iederene et hef.  
A’j de krante laest is der gin ene leaftieds- en beroeps-
groep wiet het neet ontzettend zwaor hef.  
En dan hebbe wi-j et nog neet ens ovver alles wat der 
bi-j de overheid, et bedriefslaeven, in de gezondheids-
zorg, de politie, Europa enz enz enz mis geet. Gevoelens 
van onbehagen wordt breeduut uut e’maeten al dan 
neet onderbouwd met zelfbedachte feiten of halve 
waorheden. Alles lig onder et vergrootglas um tut in  
de kleinste details te bekieken of der ok misschien wat 
mis is e’gaone. 

Het Nederlands elftal mot zich van de zommer zeen  
te kwalificeren veur de WK van 2022. Ik wet wal dat 
wannaer der een WK “zeuren en zeiken” was, dat  
Nederland zeker kans meek um wereldkampioen te 
worden. Natuurlijk wil ik de huidige problemen en  
uutdagingen in de samenlaeving neet bagatelliseren. 

Der wordt ovveral wal bukke maakt, ok deur mien. 
Maor ja, A-j gin fouten maakt, do-j ok niks. De mure 
met tegeltje uutspraken wordt al aardig vol. 

Negatief nieuws of ni-j’s met een dreigend boodschap 
verköch schienbaor baeter as positieve verhalen.  
Echte misstanden mot natuurlijk ok ten alle tijden 
openbaar e’maakt worden en an e’pakt. Allene dat  
leste ontbrök der deurme nog wal is an. Denk an de 
schadeafhandelingen in Groningen. Wal woorden,  
gin daden. Hoppa, waer een tegeltjen an de wand.

Mien probleem zit um veural in dat gezeur ovver  
futiliteiten, gedram van niks in een land waor wi-j  
niks te klagen hebt. No heur ik der al wat denken:  
I-j bunt zelf no toch zelf ok an et drammen.  
Geliek hei-j, maor soms verlang ik der stiekem nao  
dat et Calvinisme waer wat terugge kump.

Ik sloete af met nog één spreukentegeltjen:  
 
Wi-j bunt zo gewönd um te onderzeuken  
wat der neet good geet,  
daw ovver de kop zeet  
wat wal good geet. 

1)  Met wie hebben wij het genoegen?
Hallo, wij zijn Ruby & Michel Waalder, zoon Hugo van 7, 
dochter Julia van 5 en onze 2 jarige zoon Stef.

2) Wat was jullie vorige woonplaats?
We zijn beide geboren en getogen in Lichtenvoorde. 
Import van net buiten de gemeentegrens dus. Ruby 
heeft nog in het buitengebied van Ijzerlo gewoond  
en Stef is de echte Barloër in ons gezin. Hij is kort nadat 
we verhuisd zijn hier geboren. 

3)  Waarom juist Barlo?
De wens om in het buitengebied te wonen hadden we 
al een aantal jaren. Met het oriënteren in de omgeving 
kwamen we al snel tot de conclusie dat het rondom 
Barlo wel heel erg mooi is. Het glooiende landschap,  
de houtwallen, de oude boerderijen en de geruchten 
dat er in Barlo heel veel leuks georganiseerd werd 
maakten het al snel tot onze favoriete plek, mocht  
er iets vrijkomen.

4) Sinds wanneer woon je in Barlo?
Sinds mei 2018 wonen we onder an d’n Es, op Ni’jhof. 
Toen we te horen kregen dat dit mooie plekje te koop 
kwam zijn we gelijk gaan kijken. Lang hoefden we  
niet na te denken. We waren er gelijk uit.
 
 
5) Wat is je meegevallen?
De verhuizing. We hadden meer plek dan spullen, dus 
het was snel gedaan. Bij aankomst werden we door de 
buurt opgewacht en welkom geheten met een kratje 
bier. Wat wil je nog meer 😉 We merkten al snel dat  
Barlo een erg warme en open gemeenschap is. Je  
wordt er als nieuweling al snel overal bij betrokken en 
daardoor voelden we ons er ook gelijk thuis.

6) Wat is je tegengevallen?
Blad uit de dakgoot halen. Onze mee-geïmporteerde 
ladder uit Lichtenvoorde was te kort ;). 
Eigenlijk hadden we geen echte tegenvallers, we  
genieten vooral van de mooie omgeving en het  
geschiedenisrijke huis.

7) Wat mis je hier vooral?
Hier geen gemis ten opzichte van wonen in Lichten-
voorde. Het is alleen wat verder fietsen na een gezellige 
avond uit. Voorheen zaten restaurants en winkels een 
paar straten verderop. Maar dat weegt natuurlijk niet 
op tegen het heerlijk landelijk wonen.

8) Wat zou je veranderen aan Barlo of  
de Barloers?
Niks natuurlijk : ☺

9) Wat is typisch Barlo of typisch Achterhoeks 
voor jullie?
Het “Achterhoeker zijn” zit natuurlijk al in ons bloed. 
Maar het noaberschap komt hier in het buitengebied 
natuurlijk prachtig naar voren. 

10) Heb je nog een anekdote?
Michels muzikale talent word hier in Barlo toch een stuk 
meer gewaardeerd. “Vroeger begon de hond van de  
buren altijd te blaffen als ik lekker fluitend of mee- 
zingend in de tuin bezig was. Nu hoor ik toch geregeld 
van voorbijgangers op de straat: “Hej, hier woont die 
van boh foi toch!” :☺

IMPORTIMPORT
10 vragen aan nieuwe Barloërs 
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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 
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Door: Willy Koskamp & Herman Simmelink

‘In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek 
en de griet (grutto) want die leggen in de meimaand 
niet’. Een veel gehoord gezegde maar helaas er klopt 
weinig van. Het leggen van een ei heeft te maken met 
zowel klimaat, zon als voedselaanbod en dat is lang  
niet altijd in mei.

Klimaat
Het klimaat is vooral van invloed op het broedseizoen 
van de zomervogels. Mensen zijn zich hier al genera-
ties van bewust gezien de vele gezegdes: ‘Hoor je de 
koekoek al eind maart, doof dan gauw maar de haard’. 
‘Blijven de zwaluwen lang, wees dan voor de winter niet 
bang’. Helaas ligt aan deze gezegdes geen wetenschap-
pelijk onderzoek ten grondslag. Dat het klimaat invloed 
heeft weten we, maar het klimaat verandert en ook dit 
heeft gevolgen voor broedvogels. Sovon (Sovon Vogel-
onderzoek Nederland) levert al jaren een bijdrage aan 
grootschalig onderzoek door vele vrijwilligers. 
Veel zomervogelsoorten komen vroeger in het seizoen 

in ons land aan, dan tientallen jaren geleden. 
Zo weten we uit onderzoek dat gemiddeld genomen 
de winters zachter zijn en de voorjaren warmer. Dat 
zorgt ervoor dat bomen eerder uitlopen en insecten 
eerder actief zijn, voor broedvogels van levensbelang. 

Het vroeger arriveren van broedvogels varieert van  
enkele dagen tot enkele weken. Zo werd de eerste  
boerenzwaluw in de jaren zeventig in de laatste dagen 
van maart gezien, tegenwoordig twee weken eerder. 
Sovon heeft het ‘Nestkaartenproject’, hieruit komt naar 
voren dat de eerste eileg van 45 vogelsoorten tussen 
1985 en 2005 verschoven is van 11 naar 5 mei. Er is ook 
een verschuiving van soorten, zo zoeken vogels hun 
broedgebied steeds noordelijker. 

Zon
Willen vogels zich voortplanten dan moeten ze eerst 
broedrijp worden. Vrouwtjes reduceren hun geslacht-
delen buiten broedtijd. Worden de dagen langer, de 
nachten korter en is er voldoende voedsel dan worden 
vogels stapsgewijs broedrijp. Voldoende lichturen  
op de kop van de vogels zorgt in de hersenen, via  
de hypofyse, dat de geslachtsdelen weer de grootte 
aannemen om zich voort te planten. Door broedrijp  
te worden groeien een aantal van de eicellen die zich 
loslaten van eierstok en worden in de eileider bevrucht. 
Voedselaanbod
Om zich voort te planten is het voedselaanbod van 
groot belang. Al tijdens het broedrijp worden en  

broeden heeft een vogel meer voedsel nodig. Ze eten 
in deze periode meer dierlijk voedsel omdat het rijk  
is aan eiwitten. Vogels die larven van insecten eten, 
starten eerder met de voortplanting dan vogels die  
insecten eten. Mezensoorten eten larven en broeden  
al vanaf eind april. Het voedsel van een zwaluw  
bestaat hoofdzakelijk uit muggen, de broedperiode  
is vanaf mei.

Het baltsgeluid van de bosuil hoor je al in februari en 
begin maart legt een bosuil de eerste eieren. De bomen 
zijn nog kaal, zo kan de bosuil in de nacht gemakkelijk 
aan voedsel komen. De ekster start al in januari met 
de bouw van zijn nesten, hij maakt er een behoorlijk 
bouwwerk van en maakt er meerdere. Het nest is van 
de  bovenkant afgedekt en heeft een ingang aan de 
zijkant. Hij bouwt zijn nest het liefst in de buurt van 
bebouwing. Aan de Zilverbekendijk is dit in de winter-
maanden mooi te zien bij Lubbers, Bongen en Hillen.  
In de bomen aan de weg zitten verschillende nesten. 
De ekster eet naast aas, kevers en insecten ook eieren 
van kleinere vogelsoorten en jonge vogels. Het broe-
den begint vanaf eind maart.  

Bijna alle vogels laten zich in het voorjaar goed horen 
en trekken door gedrag of uiterlijk de aandacht van een 
partner. Dit maakt dat je in het voorjaar een kakofonie 
van klanken hoort. Het zangtype heeft een functie, zo 
kan het geluid bedoeld zijn om een vrouwtje te ver-
leiden of om het territorium (gebied met voldoende 
voedsel) te verdedigen. Je kunt alle vogels googelen. 

Als je informatie en geluiden van bijvoorbeeld de  
boerenzwaluw wilt, kun je in de zoekbalk kiezen voor 
‘vogelbescherming boerenzwaluw’.

Het gebied waar vogels voedsel vandaan halen ver-
schilt sterk per soort. Een holenduif kan tientallen kilo-
meters vliegen, een groenling vliegt enkele kilometers 
voor voedsel. Dit zijn uitzonderingen, de meeste vogels 
broeden in een gebied waar voldoende voedsel is.

In mei leggen niet alle vogels een ei, maar is wel een 
begrijpelijke uitspraak omdat de meeste zomervogels 
inderdaad in mei hun eerste ei leggen. Door de klimaat-
verandering moet het gezegde mogelijk in de toekomst 
worden aangepast: In april of mei leggen alle vogels 
een ei!

Herman Vreeman Herman Vreeman
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We weten allemaal dat we in Nederland (maar ook 
wereldwijd) langzamerhand omkomen in de rotzooi 
die onze medeburgers (en misschien soms ook wijzelf ) 
weggooien in de wegbermen en de sloten langs de 
weg. Rotzooi die op de één of ander manier in het  
milieu terecht komt en daar nooit meer verdwijnt.  
Denk aan de blikjes, de plastic zakjes, de chipszakken, 
de melkpakken, enz.

Op initiatief van de jagersvereniging, in samenwerking 
met de schooljeugd en met een aantal vrijwilligers, 
werd er precorona jaarlijks een “opruimdag” in de 
buurtschappen en dus ook in Barlo georganiseerd.  
Aan het einde van de dag werd de troep verzameld en 
in grote containers afgevoerd. Een prima actie!  
Dat bracht ons, als redactie van Barlose Berichten, tot 
het volgende idee en voorstel: We willen graag dat 
Barlo, niet alleen één keer per jaar, maar permanent 
schoon blijft.

Misschien wil een aantal vrijwilligers zich kunnen 
groeperen en melden voor het schoonhouden van  
een bepaald, vooraf afgesproken, traject?

Het zou mooi zijn als we enkele “kartrekkers” vinden die 
e.e.a. organiseren. 
En misschien willen enkele sponsoren zorgen voor 
materialen, zoals prikkers, handschoenen e.d.?

Wij realiseren ons natuurlijk dat we de milieuproblemen 
hiermee natuurlijk niet oplossen, maar we dragen wel 
bij aan een iets schonere samenleving. 
Het plan staat of valt met uw bereidwilligheid, dus we 
zijn nieuwsgierig naar uw reactie. 
Mail gerust naar barloseberichten@gmail.com,dan 
kijken we samen of we dit idee een eind op weg 
kunnen helpen.

Barlo: Barlo: 
een schone buurtschap!een schone buurtschap!
Door: de redactie

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 

••
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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“Het nieuwe gebouw van de Oranjevereniging op  
het voormalige terrein van Groot Deunk nadert zijn  
voltooiing.” Aldus Rutger Gussinklo, waarmee we pas 
geleden een interviewtje hadden.

Elke zaterdag, maar ook door de week, zijn vele vrijwilli-
gers bezig om het oude gebouw om te toveren tot een 
prachtige locatie voor de toekomstige Oranjefeesten 
e.d. Ook de omgeving, de bestrating, de feestweide, 
begint al vorm te krijgen en met enige fantasie zie je 
een prachtige locatie opdoemen. Ook zijn er al jonge 
bomen en nieuwe paden aangelegd.

De situatie is volgens Rutger nu zo dat het gebouw met 
ca. 1 ha grond in het bezit is gekomen van de Oranje-
vereniging. Het omliggende gebied, ca. 3,5 ha grond 
komt in handen van de Stichting Groot Deunk, waarvan 
het bestuur bestaat uit betrokken inwoners van Barlo. 
Deze Stichting is verantwoordelijk voor de beplanting 
en het onderhouden van het terrein zoals dat met de 
Gemeente Aalten is overeengekomen. 

Daarin heeft ook natuur en milieu een belangrijke rol 
gespeeld. Immers, het wordt een parkachtig terrein, 
waar hoogstens een paar schapen mogen grazen. 
Om dat allemaal te realiseren is geld nodig en gelukkig 
kan de Stichting  uit het LEADERfonds, een provinciaal 
subsidiefonds voor plattelandsontwikkeling, behoor- 
lijke bijdragen tegemoet zien.

Het nieuwe Het nieuwe 
verenigingsgebouwverenigingsgebouw
Door: Henk Koskamp & Jan Ebbers

Het “vleermuishuisje” dat er nog staat, blijft staan en 
wordt opgeknapt. Wellicht dat daar in de buurt een in-
formatiebord komt voor belangstellenden, voor school-
klassen en gasten om iets te laten zien over  
het verleden van Groot Deunk.  
Het lager gelegen stukje grond blijft een waterig  
gebied met beplanting die past bij deze ‘delle’. Het  
terrein wordt open gesteld voor wandelaars. Een aan-
winst voor Barlo.  

Hoewel het gebouw vrijwel gratis in handen kwam van 
de Oranjevereniging, moeten behoorlijke bedragen 
beschikbaar komen om het gebouw en de beplanting 
erom heen op te knappen. Hiervoor heeft de Oran-
jevereniging in het verleden al behoorlijk gespaard. 
Daarnaast zijn royale bijdragen uit de Barlose bevolking 
ontvangen. Volgens Rutger is het daarom goed mogelijk 
om het project zonder schulden af te ronden. Wel mede 
dankzij het werk van alle vrijwilligers die daar onbaat-
zuchtig en gratis aan mee hebben gewerkt. Respect!

Verder moet ook genoemd worden dat er onder de 
Barlose bevolking ook belangrijke sponsoren gevonden 
zijn: in de kap van de gebouw komt gratis een span-
plafond, en ook de bouw van een bar wordt gespon-
sord. Verder komt er ook deskundige hulp bij het in- 
richten van de ruimtes.
“Om niet het gevaar te lopen sponsoren te vergeten, 
willen we geen namen noemen, maar dank voor  
iedereen die bijdraagt, in wat voor vorm dan ook”,  
aldus Rutger.

Onze laatste vraag is: wanneer kan het eerste Oranje-
feest na corona gevierd worden?
Rutger: “Zoals het er nu uitziet is het klaar voor het  
Oranjefeest in juli 2021.” Of we dan ook kunnen vieren 
hangt af van de corona. Maar we hebben goede hoop 
dat het door kan gaan!

Markerinkdijk 17, 7122 RK  Aalten 0543-451110



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  

De loods: De loods: 
een nieuw begineen nieuw begin

In de 2e editie van Barlose Berichten (juni 2018) hebben 
wij al eens geschreven dat een initiatiefgroep De Loods 
bij de Domme Aanleg, een nieuwe leven wil inblazen. 

Het is een mooi plekje waar de jeugd elkaar zou kunnen 
ontmoeten. Ook zouden er voor kleine groepen feestjes 
gehouden kunnen worden. Ook als oefenlocatie voor 
muzikanten kan dit gebouwtje dienst doen. Het heeft 
een tijdje geduurd, maar nu begint het nieuwe onder-
komen vorm te krijgen. We hebben een paar foto’s ge-
maakt van de stand van zaken. In één van de volgende 
edities kunt u meer informatie verwachten. (Fotograaf: Jan Ebbers). 

De vrijwilligers van  
De Loods hebben  
overigens ook regelmatig 
extra handen nodig, dus 
mocht je willen helpen, 
neem dan even contact op 
via info@deloodsbarlo.nl.

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

   

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 

 

Terrazzo Tegelwerken Kitwerken Renovatie 

          T.0543-539762 / 06-47699406 

               www.timmersbarlo.nl 

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

www.timmersbarlo.nl

         
                                           
  
  
 
 
 

     
                                   
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vragenderweg 35-B 
7131 NS  LICHTENVOORDE 

T: 0544 – 398800 
www.rooksinterieursystemen.nl 

www.rooksspanplafondsystemen.nl 

� SYSTEEMWANDEN 
� SYSTEEMPLAFONDS 
� BETIMMERINGEN 
� TOTALE BINNEN- (AF)BOUW 

 

DEALER VAN:  
 

spanplafonds * lichtplafonds  
akoestische plafonds * 3D plafonds * prints 
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Kun je iets vertellen over je 
persoonlijke omstandigheden?
Mijn vrouw komt oorspronkelijk uit de staat Montana, 
bekend om Yellowstone National Park, zij is opgegroeid 
op een rundvlees- en tarwebedrijf. Haar grootouders 
zijn geëmigreerd uit Noorwegen: dit blijft altijd een 
detail dat wordt besproken in dit land omdat het een 
land is van emigranten. 
Ik heb een zoon die dit jaar afstudeert met een “degree” 
in natuurkunde. Hij woont in de staat Oregon en zal 
daar allicht in eerste instantie een baan zoeken. 

Vertel eens iets over de plek 
waar je woont en werkt.
De staat Californië is eigenlijk een land op zich en de 
grootste landbouwstaat van Amerika. Het klimaat hier 
in Visalia is zomers erg heet. (40 C plus) 
Het is hier een soort omgekeerde polder waar het water 
uit de bergen via kanalen in de vallei komt voor het ver-
bouwen van gewassen. Gezien de toenemende droog-
te zal dit in de toekomst een probleem worden want er 
is niet voldoende water voor het verbouwen van al de 
gewassen. Ik verwacht dat dit wel een grote bedreiging 
is voor het de landbouw.

We wonen zo’n 2 uur rijden van de kust waar we zomers 
geregeld een weekend doorbrengen omdat het daar al-
tijd een stuk koeler is. Ook daar houdt ik me bezig met 
mijn “Nederlandse” hobby en dat is wielrennen.

Terugkijkend op de beslissing om te 
emigreren: hoe kijk je daar nu op terug?
De keuze om Nederland te verlaten kwam eigenlijk  
als een uitdaging, het werkklimaat gedurende mijn  
stagetijd sprak me erg aan. De Amerikaanse (werk) 
cultuur weet hoe je een teamspirit kan creëren, waar 
je vervolgens elkaar beter maakt en het gezamenlijke 

resultaat beter is dan alle individuele kwaliteiten af- 
zonderlijk. Daarnaast is het een land waar, als je een 
goede opleiding hebt en weet wat werken is er veel 
kansen en mogelijkheden zijn. Natuurlijk heeft het ook 
veel tekortkomingen: waar we een slecht sociaal vang-
net hebben is de economie vriendelijk voor bedrijven 
en niet altijd voor de werknemers. Ook zie ik ook dat 
de laatste 10-15 jaar het verschil tussen arm en rijk erg 
toeneemt en ik vraag me zeker af, nu ik zelf wat ouder 
wordt, of de drive van een consumptie-economie de 
mensen in het algemeen wel of niet gelukkig maakt.  
De toekomst zal het zeker duidelijk maken of ver- 
anderen zoals het de laatste tijd ook duidelijk in de 
openbare beelden te zien is.

Joost, zeer bedankt voor je interessante  
verhaal en veel succes!

Groeten uit….Californië, Verenigde StatenGroeten uit….Californië, Verenigde Staten
Hoe gaat het eigenlijk met Joost Teunissen? Hoe gaat het eigenlijk met Joost Teunissen? 
Door: Jan Ebbers

Joost Teunissen heeft vanaf 1970 (hij was toen  
4 jaar) tot 1982 in Barlo gewoond en is nu 55 jaar. 
Hij is 24 jaar geleden verhuisd naar Californië.  
Wij namen contact op via telefoon en e-mail,  
waaruit het volgende interview ontstond.

Waar ben je geboren en getogen  
en wat herinner je je nog uit die tijd?
Ik ben geboren in 1966 in Terborg en verhuisde in 
1970 naar de Markerinkdijk in Barlo. Na een jaar op de 
kleuterschool zat ik vervolgens vervolgens 6 jaar op de 
lagere school. Toen naar de lagere landbouwschool in 
Aalten, de middelbare landbouwschool in Winterswijk 
en tenslotte de hogere landbouwschool in Deventer. Ik 
kan me de tijd in Barlo nog erg goed herinneren: mees-
ter Straayer met zijn viool en zijn unieke wijze 
om verhalen te vertellen. 

Je bent vanaf je jongste jeugd 
geïnteresseerd geweest in het boerenvak. 
Hoe kwam dat zo?
Mijn interesse was altijd om boer te worden, dit was 
zeker uniek omdat ik natuurlijk niet op een boerderij 
ben opgegroeid. Mijn eerste “contact” was op de boer-
derij bij Kobus en op de melkbussenroute naar Aalten 
en later naar Winterswijk. Ook heb ik veel gespeeld met 
Geert Luiten en Joop te Paske. Op hun bedrijf heb ik  
geleerd trekker te rijden. Wat me bijstaat is dat we over-
al met de fiets naar toe gingen. Van Barlo zijn mijn  
ouders uiteindelijk in Lintelo terecht gekomen.  
Gedurende mijn tijd op de lagere en middelbare land-
bouwschool werkte ik in de weekends en vakanties bij 
Henny te Giffel in Lintelo. Daar heb ik toen veel geleerd. 

De combinatie van goed praktisch onderwijs (melk- 
diploma, koeien scheren, lasdiploma etc.) en het  
werken op een goed gerund rundveebedrijf heeft me 
erg geholpen gedurende mijn hele carrière. 

Hoe kwam je in Amerika terecht?
Gedurende mijn tijd op de middelbare landbouwschool 
heb ik een zomer op een rundveebedrijf gewerkt in 
Minnesota in de USA. Vervolgens gedurende mijn tijd 
in Deventer heb ik 10 maanden stage gelopen bij een 
melkpoeder bedrijf in Ixonia, Wisconsin. Dat bedrijf 
bood me vervolgens een baan aan, dus na het afstude-
ren in 1989 ben ik meteen vertrokken richting de USA.

Via een paar omwegen ben ik 24 jaar geleden verhuisd 
naar California. In eerste instantie voor de verkoop van 
melkpoeder aan boerderijen en uiteindelijk kwamen 
daar langzaam andere activiteiten bij. Rond 2000 ben 
ik mijn eigen kalver-opfokbedrijf begonnen dat nu een 
capaciteit heeft van zo’n 10.000 kalveren in de leeftijd 
van 0-4 maand en zo’n 30 man personeel. Ook heb ik 
een handelsbedrijf dat handelt in melkpoeder en  
natuurlijke gezondheidsproducten. We exporteren 
sinds kort zelfs producten naar Nederland.

66
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Hoe gaat het bij de rupsjes? Na een rare tijd van  
lockdown zijn we heel blij dat alle kinderen weer bij  
ons kunnen komen spelen.  
 
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het thema 
‘dieren in het voorjaar’.  
We hebben verschillende dieren geknutseld en boekjes 
gelezen over de verschillende dieren.  
 

Met Pasen is de paashaas geweest en heeft eieren  
verstopt die we met z’n allen opgezocht hebben.  
Daarna hebben we ze lekker opgesmikkeld.

Nog even voorstellen:
Ze werkt al weer even bij de Rupsjes maar we stellen 
haar graag nog even aan u voor: Wendy te Hennepe! 

Mijn naam is Wendy, ik ben 35 lentes jong en ik ben 
getrouwd met Harm te Hennepe.
Wij wonen in Aalten met onze 3 kinderen; Nick (7),  
Lizzy (5) en Ravi (3).  
Sinds oktober ben ik werkzaam bij de Rupsjes en ik heb 
het hier reuze naar mijn zin!
 

Meer info of een kijkje nemen:
Graag hadden we in de komende maanden weer  
een open dag willen organiseren maar door alle  
coronamaatregelen kan dit nog niet doorgaan.  
 
Hebt u vragen of wilt u eens vrijblijvend komen kijken 
dan kunt u altijd contact opnemen met Mariël te Brake 
van Juut & Co. 0315 - 231775 of mariel@juutenco.nl

Groetjes Carola, Wendy, Erika en Anke

Zoals bekend heeft er een eerste inspraakronde over  
dit onderwerp plaatsgevonden in het najaar 2020. 
Doordat niet iedereen op de hoogte was over deze 
mogelijkheid van inspraak (mede door de corona) is 
er een tweede inspraakronde geweest vanaf 3 maart 
2021. Op 22 maart en 31 maart zijn er twee informatie-
bijeenkomsten geweest. Als u op de maillijst van Barlo’s 
Belang staat, heeft u op 5 april hierover nog een mail 
mogen ontvangen. In die mail treft u een tweetal links 
aan, waarmee u deze bijeenkomsten kunt terug kijken. 
Zie ook onze site (www.barlo.nl) hiervoor.

Barlo’s belang heeft een enquête onder haar inwoners 
gehouden. De uitkomst, zoals deze ook op onze site 
staat, hebben we gedeeld met de gemeente Aalten, 
zodat dit ook meegenomen kan worden in de verdere 
besluitvorming. De inspraakronde die gestart is op  
3 maart, is op het moment dat u dit leest inmiddels ge-
sloten. Het doel van de gehouden inspraakronden was 
om het Uitnodigingskader Zon en Wind als inwoner te 
kunnen beoordelen. En om aan te geven waar je het als 
inwoner niet of wel mee eens bent, zodat de gemeente 
het uitnodigingskader daar waar mogelijk op kan aan-
passen. 

Hoe gaat het nu verder? 
Naar verwachting zal een paar maanden na deze  
inspraakperiode het Uitnodigingskader zon en wind 
behandeld worden in de gemeenteraadsvergadering. 
Deze behandeling wordt voorbereid in (eerst) een 
beeldvormende en (daarna) een oordeelsvormende 
vergadering. De inspraakreactie met de reactie van de 
gemeente daarop, wordt opgenomen in een inspraak-
nota die ongeveer 10 dagen voor de beeldvormende 
vergadering op de website van de gemeente Aalten 
(www.aalten.nl >bestuur en organisatie>  
vergaderingen en vergaderstukken) gepubliceerd 
wordt. 

Bij de beeldvormende vergadering kan iedereen  
inspreken. De datum hiervoor zal worden gepubliceerd 
op de site van Barlo’s belang en ontvangt u via de  
mail als u op onze maillijst staat. (ps. mocht u niet  
op onze maillijst staan maar wilt u dat wel; ga naar  
onze site www.barlo.nl en meld u aan) 

Inspraak Ontwerp Inspraak Ontwerp 
Uitnodigingskader Zon en WindUitnodigingskader Zon en Wind
Door: Jolanda te Hennepe, namens Barlo’s Belang

Bericht van KDV De RupsjesBericht van KDV De Rupsjes

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

Mail uw reactie’s,Mail uw reactie’s,
opmerkingen enopmerkingen en
suggesties voorsuggesties voor
Barlose Berichten naar:Barlose Berichten naar:
barloseberichten@gmail.combarloseberichten@gmail.com
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Een super heerlijke slagroomtaart, maar dan net wat 
anders dan normaal. Voor enkele ingrediënten kun je 
ervoor kiezen om ze zelf te maken (karamellikeur & 
 karamelsaus). Maar wij raden de kant-en-klaar pro- 
ducten uit de winkel aan, dit scheelt een heleboel werk 
en een grote knoeiboel zijn wij wel achter gekomen! 
Het is wel erg leuk. Recepten zijn op internet makkelijk 
te vinden. 

Benodigdheden: 

Voor de taartbodem:
• 5 eieren (kamertemperatuur)
• 150gr. Suiker
• 125g. bloem
• 25gr. Maizena
• Zakje vanillesuiker/vanille concentraat
• Snufje zout

Voor de vulling:
• 1250ml slagroom
• 12 tl suiker
• Karamellikeur (of bijv. likeur 43)
• Pak stroopwafels
• Pak Maltesers
• Karamelsaus

Extra benodigdheden:
• Spuitzak + kartelmond
• Pannenlikker
• Springvorm 24cm
• (Room)boter
• Elektrische mixer OF hele sterke armen 
 + conditie
• Zeef

De taartbodem (biscuitbeslag)

1. Begin met het aanzetten van de oven op 150C.  
Voeg daarna de eieren en (vanille)suiker bij elkaar en 
klop deze geruime tijd op tot deze een goede stevige 
structuur heeft. ERG belangrijk hierbij is dat de eieren 
op kamertemperatuur zijn zodat het beslag goed rijst  
in de oven (oeps… ). Dit kun je doen door de eieren 

voor ze te gebruiken 10 minuten in warm water te leg-
gen. Een handige manier om te testen of het beslag de 
juiste structuur heeft is door er een 8-tje van de maken 
met de spatel, wanneer deze enkele seconden in je  
beslag blijft zien heeft het de juiste structuur. Heb  
geduld hiervoor want zelfs met de elektrische mixer 
kan dit behoorlijk lang duren!

2. Voeg daarna de bloem, maïzena en zout bij elkaar 
en voeg dit in drie beurten aan het beslag toe door de 
zeef. Voeg pas weer wat toe als het vorige deel hele-
maal opgelost is. Belangrijk is dat je dit doet met een 
spatel en het omschept i.p.v. roert/mixt. Zo zorg je er-
voor dat het lucht van je beslag luchtig blijft.

3. Wanneer alles is opgelost kan het beslag in de goed 
ingevette springvorm worden gegoten, en voor 35/40 
minuten in de oven worden geplaatst. Test ruim voor 
max. einde van het bakken of het midden gaar is door 
er een satéprikker in te prikken. Blijft er baksel plakken 
mag de bodem nog wat langer staan, zo niet is deze 
klaar en mag eruit worden gehaald om af te koelen. 

Taart opmaken: 

(blijf werken met de bodem op een harde ondergrond/
onderkant springvorm)

1. Klop de slagroom + 4el suiker (of naar smaak) goed 
stijf en doe het in de spuitzak. 

2. Snijdt de stroopwafels in kleine blokjes en snijdt van 
1 stroopwafel 4 gelijke delen.

3. Pak twee grote handen Maltesers en plet deze door 
bijvoorbeeld tussen 2 snijplanken te plaatsen. 

4. Snijdt de taartbodem in 3 gelijke stukken.  
Zo goed mogelijk dan.

5. Vervolgens begin je met het opspuiten van de  
onderste bodem. Verdeel na het opspuiten een goede 
hand stroopwafel blokjes over de slagroom.

6. Leg de middelste bodem hierop en druk lichtjes aan. 
Besprenkel de bodem dan met de karamellikeur naar 
smaak, over het algemeen mag deze bodem behoorlijk 
wat hebben wil je de smaak enigszins terug laten  
komen. Spuit deze vervolgens ook vol met slagroom  
en verdeel hierover alle gebroken Maltesers.

7. Leg dan de bovenste bodem erop en spuit deze  
vervolgens weer vol met slagroom. Spuit hier wat  
extra slagroom tegen de rand aan waarna je dit ver- 
volgens verdeelt over de zijkant van de taart met een 
pannenlikker/spatel waardoor de gehele taart dun  
bedekt moet zijn met slagroom. 

8. Hierna pak je de taart in zijn helemaal op en  
druk je vervolgens telkens je volle hand met stroop- 
wafelblokjes tegen de zijkant van de slagroomtaart  
aan. Probeer deze zo vol mogelijk te bedekken met 
stukjes stroopwafel. Je kunt bijvoorbeeld ook een  
draaiplateau gebruiken om de taart te draaien.  

9. Om de taart een beetje leuk eruit te laten zien  
spuit je bijvoorbeeld wat strepen in het midden met  
rozetjes slagroom eromheen.  
Verdeel hierover de stroopwafel stukken, karamelsaus 
en Maltesers.

 

Wij geven de pen voor de volgende editie door aan 
Merle Jansen!

Heel Barlo Bakt:
Stroopwafel/Malteser slagroomtaart met karamellikeur  Stroopwafel/Malteser slagroomtaart met karamellikeur  
Door: Joyce Bauhuis & Joanne Luiten
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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

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


