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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 & 
Christel Frenken - Sonderlo
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, 

Voor u ligt weer een goed gevulde Barlose Berichten. Eentje om zin van te krijgen!  
Zin in heerlijke kipwraps, een mooi jubileumconcert, een tripje naar Canada of...  
in meelwormen! Wie weet, bakken we er over een paar jaar allemaal een paar, en  
vinden we het een heerlijke snack. We nemen u allen in ieder geval graag mee in het 
productieproces hiervan. Ook laten we u via deze weg weten dat Marijt Helmink na 
bijna 4 jaar trouwe dienst, het stokje over gaat geven aan Christel Frenken-Sonderlo. 
Vanwege haar nieuwe baan neemt de redactie wat te veel tijd in beslag, maar mogelijk 
blijft ze zo af en toe wel voor ons schrijven.

Veel leesplezier! 

Jan Ebbers
Marijt Helmink
Henk Koskamp
Christel Frenken-Sonderlo

Colofon In deze uitgave

Je maakt het natuurlijk met Lageschaar

Fleurige plantconcepten: 

onderhoudsarm, natuurlijk en kleurrijk

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

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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We hebben een fijne zomer achter de rug, 
in de vakantie is onze nieuwe collega Auke begonnen! 
Ze stelt zich even aan jullie voor:

Hoi hoi,
Mijn naam is Auke Jansen, 
ik ben 21 jaar oud en woon 
in Ulft. Sinds augustus ben 
ik te vinden bij kinderop-
vang de Rupsjes. Hier werk 
ik met erg veel plezier.
Ik ben een sociaal, vrolijk 
persoon die het leuk vind 
om met de kinderen dingen 
te ondernemen. Ook sta ik 
ook altijd klaar voor een 
warme knuffel. Een glimlach 
op het gezicht van een kind, 
maakt bij mij de dag goed.
Wie weet zien we elkaar een 
keer!

Vrolijke groetjes Auke

Ook tijdens deze editie van Bredevoort Schittert heb-
ben we ons weer laten zien. Met een mooi spandoek 
met mooie lampjes aan de weg kon iedereen zien waar 
de Rupsjes zitten!

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die een 
keer met de kinderen een boekje wil lezen of bijvoor-
beeld eens muziek wil maken. Lijkt het je leuk om een 
leuke activiteit te doen met de kindjes laat het ons dan 
weten! We komen graag in contact met je.

Bericht Bericht 
van De Rupsjesvan De Rupsjes

Grootdeunkweg 10
7122 RS  Aalten

www.rendering.nl

Er wordt niet aan particulieren verkocht
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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”

AGENDA 2021
1 oktober 2021:  
 “Dwars Deur Balle en Rondum Iezerlo”,  

muzikale avond door Jan van Eerden en 
Harry Eenink, locatie: Dorpshuus IJzerlo 

2 oktober 2021:  
opening nieuwe feestlocatie van de  
oranjevereniging, terrein Groot Duenk 

9 oktober 2021:  
petflessenactie muziekvereniging Excelsior 

9 oktober 2021:  
“Dwars Deur Balle en Rondum Iezerlo”,  
muzikale avond door Jan van Eerden en 
Harry Eenink,  
locatie: fam Essink, Straksweg Barlo 

4 november 2021:  
Concert Excelsior, locatie nnb

SCHOOLVAKANTIES 
Herfstvakantie:  

16 t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie:  
25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie:  
26 februari t/m 6 maart 2022

Meivakantie:  
30 april t/m 8 mei 2022

Zomervakantie:  
9 juli t/m 21 augustus 2022
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Afgelopen maand waren wij te gast bij de kwekerij van 
meelwormen, de moderne insectenkweek aan de Barlo-
seweg te Barlo. Het bedrijf heet Winsect en is gevestigd 
in een geheel gerenoveerde varkensschuur. De dage-
lijkse leiding is in handen van Mathijs Haaring, waarmee 
we ook het interview hebben.
We worden hartelijk ontvangen door Mathijs en niet  
te vergeten door zijn jonge hond die ons met groot  
enthousiasme begroet. Mathijs stelt voor eerst maar 
eens een excursie te houden om een beeld te krijgen 
van het meelwormen-proces.

Mathijs neemt ons mee naar de ruimte waar de produc-
tie plaats vindt. Het eerste dat opvalt is de grote ruimte 
die nodig is voor deze grootschalige productie. De 
ruimte is 50 meter diep, en over de volle breedte zie je 
25 transportbanden van zo’n 2 meter breed en in lagen 
opgebouwd. Op die banden vindt het proces plaats. 
Je ziet miljoenen kevers op de z.g. legbanden. Deze 
kevers zetten hun eitjes af door de gaatjes in bakken 
en komen dan terecht in de band die daaronder ligt. 
Omdat de kevers hun eigen eitjes ook eten, moeten die 
banden gescheiden worden. Deze eitjes kunnen dan 
ongestoord doorgroeien naar larven of meelwormen. 

Verderop zie je dan de banden met enorme hoeveel-
heden wormen en zo loopt het proces de hele cyclus 
door. Boven de banden zijn vernevelaars aangebracht 
die vocht toedienen en verder wordt meel en resten 
fruit en groentes toegevoegd waar de wormen zich 
mee voeden. De meelwormen worden aan afnemers  
als levende wormen verkocht. Omdat meelwormen 
koudbloedig zijn, kunnen ze gedurende lange tijd 
levend bewaard worden.

Mathijs (1987) runt de dagelijkse meelwormen pro- 
ductie. Hij is opgeleid in de I.T. sector, (cyber security). 
Na een arbeidsperiode van vele jaren bij bedrijven 
elders, besloot hij deel uit te gaan maken van het  
familiebedrijf Dorset, opgericht door zijn vader Henk, 
en nu geleid door zijn broer Henno. Een andere broer, 
Eelco, is verantwoordelijk voor de commerciële kant 
van Winsect.
Omdat ook Dorset zich beweegt op het terrein van 
landbouw en veeteelt, (droogmachines voor kippen-
mest en luchtwassers) wordt besloten grootschalig te 
investeren in de insectenproductie. Natuurlijk wordt 
dan ook gebruikt gemaakt van de techniek en de  
innovatie, opgedaan bij Dorset. Met name het idee  
van het gebruik van transportbanden is afgekeken  
van de kippenmestbanden.

Het gaat bij de kweek in het bijzonder om meelwormen  
als efficiënte bron van eiwitten met heel weinig uit-
stoot van CO2. Meelwormen zijn koelbloedig, dus ze 
verspillen geen energie om zichzelf warm te houden. 
Ze voeden zich met restproducten (bijv. groente- en 
fruitresten), verbruiken nauwelijks water en nemen 
heel weinig ruimte in. De gewonnen eiwitten kunnen 
dienen als voedsel voor hobbydieren, kippen en vissen. 
De volgende fase zou kunnen zijn als voedselbron (bijv. 
in poedertoestand) in producten voor menselijk con-
sumptie. Zover is het voorlopig nog niet. 

Voor een beter begrip is het goed om te weten hoe de 
kringloop is van meelwormen in de vrije natuur: het 
begint met een z.g. meeltor. Die legt eitjes (150 – 200) 
in enkele maanden. Uit het eitje ontstaat een larve, die 
meelworm wordt genoemd (het eigenlijke product). 

Vervolgens ontpopt de meelworm zich tot een meeltor 
die zich weer voorplant. Daarmee is de levenscyclus 
rond. Voor graan verwerkende bedrijven is de meel-
worm altijd een plaag geweest en is het nog steeds.

Het is al lange tijd zo dat meelwormen kunstmatig 
worden gekweekt in bakken wat erg arbeidsintensief is. 
Bij Winsect wordt ingezet op zoveel mogelijk auto- 
matisering van de kweek. Mathijs vertelt dat deze tak 
van sport nog tamelijk nieuw is en nog in de kinder-
schoenen staat. Ze zijn begonnen in 2020 met het  
bouwen en opstarten van de machines en installaties. 
Dat betekende dat de hele varkensschuur moest  
worden omgebouwd en in die ruimte de technische 
uitrusting moest komen. Zo waren er de nodige kinder- 
ziektes te overwinnen: er werden o.a. ongewenste 
insecten gesignaleerd die bestreden moesten worden. 
Verder speelt hygiëne een belangrijke rol. Ook de tem-
peratuur en luchtvochtigheid moet optimaal zijn voor 
de kweek van de meelwormen. Er wordt hard gewerkt 
aan de verdere verbetering van het hele proces. Al  
werkende kom je erachter dat veel (technische) zaken 
nog aangepast en verbeterd kunnen worden.

Mathijs filosofeert wat over de toekomst. Hoewel de 
hele operatie nog in de opstartfase zit, verwacht hij  
dat het op korte termijn wel winstgevend zal zijn.  
Immers, er is grote behoefte aan voedingsproducten 
met een duurzame achtergrond. Ook zijn er genoeg 

leegstaande gebouwen bij boerderijen die gebruikt 
kunnen worden. Op onze vraag hoe dat er in de  
toekomst zal uitzien denk hij aan de verkoop en  
installatie van een kweekinrichting op meerdere  
locaties in Nederland, maar ook in het buitenland. 
Daarbij wordt beoogd om een samenwerkingsverband 
aan te gaan met partners, waarbij de sturing en  
controle gebeurt vanuit één punt, namelijk vanuit de 
Barloseweg. Op die manier beperk je de arbeids- en 
productiekosten tot het minimum.

Mathijs noemt nog een bijkomend voordeel van wer-
ken bij Winsect. Toen hij nog I.T.-er was, had bij zittend 
werk. Hij liep toen dagelijks niet meer dan 500 stappen. 
Dat leverde niet genoeg gewichtsverlies voor hem zelf 
op. Na de overschakeling naar Winsect moest hij wel 
20.000 stappen per dag maken. Dat bracht hem een 
behoorlijke gewichtsreductie. In die zin is er al forse 
winst gehaald!

Ambitieuze plannen genoeg, dat is zeker. Voorlopig 
hebben wij genoeg gezien en gehoord en bedanken 
Mathijs voor deze excursie en uitleg. Na deze bijzonder 
interessante avond, waarbij de koffie niet wordt  
vergeten, nemen wij afscheid van Mathijs die van de 
gelegenheid gebruik maakt zijn altijd blije hond, samen 
met ons, uit te laten. Voor lezers die zelf graag een 
bezichtiging willen, verwijzen wij naar de advertentie 
Meelwormen elders in dit blad.

Meelwormen:  Meelwormen:  
eiwit voor dier  eiwit voor dier  
(en wellicht mens) (en wellicht mens) 
Door:  Henk Koskamp en Jan Ebbers



8 9

Ten oosten van de Iessel

Door Jan van EerdenColumn

De titel van dizzen collumn is neet van mien zelf maor 
een nummer van Daniël Lohues uut Drenthe. Ik wol  
het dizzen kaere maor is hebben ovver de mensen wiet 
ten oosten van den Iessel wont. Op zich is dat al een 
breed begrip natuurlijk maor low et geografisch effen 
specificeren tut; Achterhook,Twente, Salland, Steen- 
wiekerwold/de wieden en Drenthe. In plaats van Homo 
Sapiens (Latijnse naam veur de oude en moderne 
mens) neum ik de Oosterling de Homo Saksium, ofte-
wel; de mens uut et Saksische land. Natuurlijk kuj neet 
van de Oosterling praoten want iederene is verschillend 
en ook hier zit gemeudelijke leu en draodnaegels  
tussen. Toch bunt der wat gemeenschappelijke  
kenmerken wiet de homo Saksium typeert. 

Ovver et algemeen bunne wi-j wat relativerender en 
nuchterder as in andere streken van het land. Dat hef zo 
ziene veur- en naodelen. Et naodeel is dat wi-j meestal 
de katte uut de boom mot kieken en ons neet direkt 
profileert as diegene met et grootste netwerk. Nae 
aerst moar is kieken waor wi-j met van doon hebt veur 
at wi-j ons hele hebben en hollen op taofel gooit. In 
het verleden kwammen Oosterlingen wal is schuchter 
en daordeur wat schutterig ovver. Ikke wazze en bun 
misschien nog wal zonne typischen Oosterling. In het 
verleden was ik wal is jaloers op dee flambojante Noord 
Hollanders  de Homo Flambojantum?). Et lek wal of dee 
met Jan en alleman drek contact hadden en drek hun 
woord klaor hadden. No bunt der wal maer bevolkings-
groepen met enigszins gemeenschappelijke eigen-
schappen. Nem de Homo Frisicum (Friesen) wiet ok wat 
stug bunt maor wal een zekere trots hebt. De Homo 
Bourgondium (Braobanders en Limburgers) wiet zich 
neet zo drok mek ovver regels en veurschriften en sorris 
van alle dag met bier en wien weg speult. De Homo 
Kleium (Zeeuwen) hef wat grotere geografische afstand 
tut de Homo Saksium en daor wet ik niks van. Behalven 
dan dat de jonge vrouwelijk Homo Kleium schienbaor 
vake margarine verkög (Zeeuws meisje). Ik dwale af met 
miene onwetenschappelijk betitelingen. 

De Oosterling is dus wat nuchterder en relativerender. 
In ne tied waorin van alles gebeurd bliekt dee eigen-
schappen trouwens van grote waerde. 

Ik heb wal is de indruk dat de politiek in de Haag ver-
getten is dat der achter Arnhem ook nog mensen wont. 
Het is neet de bedoeling um onszelf as Oosterlingen 
ne vaere in de konte te staeken maor ik denke dat een 
hoop politici nog ne hoop van de gemiddelde Drent, 
Tukker of Achterhoeker konden laern. Ik heb zelf de 
indruk dat vrijwel alle parti-jen zowel kamerleden  
ministers, oppositie en regeringsparti-jen de hoofd en 
bi-jzaken wal is deur mekarre haalt. En der wordt net zo 
lange geredenaerd dat alles wat krom is, recht wordt 
e’praot en alles wat recht is waer krom wordt e’lult.  
Praotprogramma’s doot der as een soort katalysator 
nog en paar schöppe vol bovven op. Wat is het doel van 
ne politieke parti-j vraog i-j ow af? Aj op de Saksische 
maniere redenaert is dat um zovölle meugelijk invloed 
te hebben op de echt belangrieke zaken in Nederland. 
In ne Democratie moj dan ok wal willen samenwarken 
met anders denkenden. Et is gevven en nemmen. En 
daor zit um no net de kneep. Sommige parti-jen könt 
allene maor schreeuwen maor zölt daordeur ok nooit 
enige invloed uut oefenen op de belangrieke zaken  
in Nedeland. Ze wilt neet gevven, ze wilt zelfs neet 
nemmen maor ovveral teggen an schoppen. Ik neume 
ze maor effen de Homo Schoppènsus (de schoppende 
mens). Ik vraog mien dan wal af wat de doelstelling  
van zonne parti-je is maor daor bun ik dan waer  
zonnen nuchtern Oosterling veur. 

Ik hoppe dat wi-j nog lange ons nuchtere relativerings-
vermogen holt want de weld hef behoefte an nuchtere 
relativerende mensen zo as de Homo Saksium. Gelukkig 
lig feitelijk de hele wels ten oosten van de Iessel, aj van 
hieruut steeds wieter richting oosten gaot, dus et zal 
uutendelijke wal good kommen met alles. Veur a-j et 
wet is et waer karst en in et karstverhaal steeds al dat 
de wiezen uut oosten kwamen.

Markerinkdijk 17, 7122 RK  Aalten 0543-451110
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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 

Na de tweede wereldoorlog was er in Nederland 
grote armoede. Veel huizen, dorpen en steden waren 
verwoest door het oorlogsgeweld. Mensen moesten 
weer opkrabbelen na een lange periode van terreur, 
armoede en verlies van vele mensenlevens. Ook de 
economie had een zware slag gehad.

Al vanaf 1945 vond de toenmalige Nederlandse rege-
ring dat er teveel mensen op een te klein oppervlakte 
woonden. Dat idee zette zich door en men probeerde 
verhuizing naar Canada, Australië en Nieuw Zeeland 
te stimuleren. In 1948 stelde minister-president Drees: 
“De snelle bevolkingsgroei en de oppervlakte beschik-
bare grond vereist een krachtdadige bevordering van 
de emigratie.” Ook de toenmalige koningin Juliana 
sprak in een toespraak woorden van gelijke strekking. 

Er woonden toen in Nederland zo’n 10 miljoen mensen!
in 1948 dachten 1 op de 3 Nederlanders aan emigratie. 
En in werkelijkheid vertrok 5% van de bevolking (1 op 
de 20) daadwerkelijk naar Canada, Australië of Nieuw 
Zeeland. (550.000 mensen). Er werden emigratiedien-
sten opgezet (neutrale en christelijke), bureaus die 
voorlichting gaven aan potentiële vertrekkers.  
Deze diensten hadden zich verdiept in de mogelijkhe-
den die er in landen als Canada waren. Er werden avon-
den belegd die zeer goed bezocht werden. Er werden 
subsidies toegezegd, vergoeding voor de kosten van de 
overtocht, enz.

In 1952 werd op veel bijeenkomsten een propaganda-
-film vertoond, getiteld: “Mijn neef in Canada.” Daarin 
werd een Nederlands gezin gevolgd vanaf het vertrek 
uit Nederland tot en met het punt dat ze een succes- 
volle familie in Canada waren geworden. (zie:  
“Emigreren naar Canada-andere tijden” op internet). 
Niet iedereen was welkom in de immigratielanden.  
Er waren nog wel wat voorwaarden, bijv. men moest 
sterk en gezond zijn. Ook mensen die een kantoor- 
baan zochten waren niet welkom, vooral boeren en 
vaklieden waren gezocht.

Na 1953, toen ook in Nederland de welvaart toenam 
werd het emigreren minder populair, en in 1993 kwam 
er een einde aan het emigratiebeleid. 

Ook uit Barlo zijn enkele gezinnen vertrokken: o.a.de 
familie Duenk. Met de oudste dochter van het gezin, 
Riek Duenk, die in 1953 naar Canada vertrok, hadden 
wij een interview.

Emigreren naar CanadaEmigreren naar Canada
Door:  Jan Ebbers

ZOOM
vespa klassiekers

www.zoomvespaklassiekers.nl
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Kun je iets vertellen over jezelf, je familie  
en je gezin!
Ik ben Riek Duenk, geboren in 1936, in Barlo. In novem- 
ber 1953 ben ik, samen met mijn ouders en een jongere  
zus geëmigreerd naar Canada . Daar ontmoette ik  
Klaas Druif, waarmee ik in 1957 ben getrouwd. Wij  
kregen 4 kinderen: Jacob, Evelyn, Gerald en Annette. 
We woonden toen in Hornby, Ontario. In 1964 ver- 

huisden we naar een boerderij in Rockwood, Ontario. 
Mijn eerste man, Klaas Druif overleed in 1981. In 1985 
ben ik hertrouwd met Harry Klinker en ik ben toen ver-
huisd naar Sarnia, Ontario. Ik ben intussen grootmoeder 
van 9 kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen. Omdat 
we dichter bij de kinderen wilden wonen zijn we in 
2002 verhuisd naar Georgetown, Ontario, waar we  
nu nog steeds wonen.

Waarom besloten je ouders 
om te emigreren?
Mijn ouders, Hanna en Jan Duenk 
woonden op de Oonkhof (aan de 
huidige Groot Deunkweg) en  
pachtten daar een klein boerderijtje. 
Mijn broer Jan was al in 1950 naar 
Canada geëmigreerd, omdat hij in 
Nederland geen toekomst voor zich 
zag. Het ging hem daar tamelijk voor 
de wind, in elk geval kon hij in 1953 
naar onze ouders in Barlo reizen 
voor een vakantietripje. Er werd toen 
veel over emigreren gepraat, thuis 
natuurlijk met de ouders en met mij 
en met mijn zus Annie. Maar ook in 
het algemeen woedde er een soort 
emigratie-koorts in Nederland. Mijn 
ouders wilden dolgraag een eigen 
boerderij kopen en die mogelijkheid 
was er in Nederland niet, maar in 
Canada waarschijnlijk wel. Zoon Jan 
ondersteunde hen in hun plannen.
Al in hetzelfde jaar 1953 was het 
besluit om te emigre- 
ren gevallen. De inboedel werd 
verkocht en nieuwe meubels en 
huisraad werd gekocht en alles werd 
verpakt in een grote kist die per 
boot werd vervoerd naar Canada. 
Wij zelf reisden zelf per vliegtuig 

Canada: het beloofde land Canada: het beloofde land 
Een interview met Riek Duenk,  geboren in Barlo,   Een interview met Riek Duenk,  geboren in Barlo,   
geëmigreerd naar Canadageëmigreerd naar Canada
Door:  Jan Ebbers

en op 28 november 1953 kwamen wij in Canada aan. 
Voordat we vertrokken was er nog een afscheidsavondje 
in de “Domme Aanleg” en die werd druk bezocht.

Wat zijn je herinneringen aan Barlo?
Voor ons als kinderen was de Oonkhof een mooie plek 
in een gezellige buurt. Ik begon mijn schooljaren in de 
oorlog. De school was de Christelijk Nationale School in 
Barlo. Het hoofd was meester Weenink, die ik mij nog 
goed herinner. Verder heb ik ook les gehad van juf Bruil, 
juf Goedhardt. meester ter Veen en meester Boerkoel. 
Samen met de buurkinderen liep ik dagelijks naar 
school. Ik herinner me goed Jan en Sina Wisselink en 
Sina Lobeek. Anderen klasgenoten waren Mien Bosma, 
Willemien Wamelink, Sina Huinink, Hennie Luiten,  
Hanna Prins en Stien Bruins .
Ook ben ik naar de meisjesvereniging gegaan en was  
ik lid van een zangkoor.
Al met al heb ik hele goede herinneringen aan Barlo.

Hoe was de eerste tijd in Canada?
Zoals gezegd: in november 1953 kwamen wij in  
Canada aan. We logeerden eerst bij de familie Johan 
Duenk (Een broer van mijn vader). Al snel kregen wij een 
huis in een kleine buurtschap, Campel’s Cross.  
Mijn vader kreeg werk in dezelfde steenfabriek waar 
mijn broer Jan en mijn oom Johan werkten. Daar  

werkten trouwens meer (ex)Nederlanders. In het dorp 
was een Hollandse kerk, de Christian Reformed Church. 
Het was daarom vrij gemakkelijk om vrienden te krijgen.  
Ook daar ging ik weer naar een jeugdclub en een  
zangkoor.

In 1955 verhuisden we naar een boerderij in Acton, 
Ontario. De boerderij lag dicht bij het dorp en ook weer 
dicht bij een Christian Reformed Church. Heel veel leden 
waren van Nederlandse afkomst, maar een deel bestond 
uit “echte” Canadezen.
Mijn broer Jan, die al in 1950 naar Canada was  
geëmigreerd, overleed in juli 2014. 

Hoe gaat het nu met jouw en je gezin?
Op het ogenblik heb ik een moeilijke tijd. Mijn echt- 
genoot, Harry, is in augustus van dit jaar overleden en 
dat is een groot verlies. Ik woon nu al weer 68 jaar in 
Canada en ik ben intussen volop Canadees, hoewel ik 
natuurlijk onze Nederlandse “roots”niet vergeten ben 
. Mijn zus Annie woont met haar gezin in Toronto. Eén 
van onze kinderen, Annette, woont ook in Georgetown, 
in dezelfde plaats als waar ik woon en ik heb regelmatig 
contact met onze kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. Vooral in deze periode heb ik daar veel 
steun aan!  
Ik heb het nodige lief en leed ondervonden, maar ik heb 
geen spijt gehad van onze emigratie naar Canada.

Een bedankbrief van een jongeman  
die in de laatste jaren van de oorlog 
onderduiker was geweest bij de familie 
Duenk. Hij heeft tevens een tekening 
gemaakt van de boerderij, 
de “Oonkhof”.

V.l.n.r.: Annie, Jan (overleden) en Riek (geïnterviewde)
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••
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

Wist u dat …….
. De school weer een mooi aantal nieuwe kinderen 

heeft mogen verwelkomen?

. In de bovenbouw nu 32 kinderen zitten en in de 
onderbouw 21 kinderen?

. Wij deze maand het thema vakantie en verkeer heb-
ben?

. Onze school mooi is ingericht met dit thema?

. Rondom dit thema wij op watersafari zijn gegaan in 
de woonwijk ‘De Harre’ in Aalten?

. We daar veel diertjes en plantjes hebben ontdekt 
dat leven op en rond het water?

. We nog steeds op zoek zijn naar iemand die het leuk 
vindt om samen met de oudste kinderen van school 
de moestuin aan te pakken?

. Dat we daarom dit jaar een prachtig bloemenmeng-
sel hebben gezaaid?

. U voor informatie bij interesse contact kan opnemen 
met een van de leerkrachten van school?

. Ook CBS Barlo meedeed aan Barlo Schittert!

. Er weer kleding ingezameld kan worden voor 
Bag2School in de week vóór 9 november?

. Wij u voor die tijd zeker nog zullen informeren via 
onze sociale kanalen?

. Het geld dat daarmee wordt opgehaald ten goede 
komt aan de kinderen van CBS Barlo

CBS Barlo NieuwsCBS Barlo Nieuws
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Door: Marijt Helmink

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 Diede Olijslager aan het woord:

Waar woon je en met wie woon je?
Ik woon bij Grootdeunkweg 4 met m’n ouders en  
broertje.

Wat vind je het leukst aan je huis?
Dat ik buitenaf woon en dat ik een trampoline heb.

Wat vind je het leukste aan je familie en  
waarom? 
Dat mijn familie lief is en behulpzaam.

Heb je huisdieren? En ben je er druk mee?
Ja wij hebben vogels, kippen en een hond, ik hoef ze 
niet te verzorgen.

Als je een dier was, wat zou je dan willen zijn? 
Waarom?
Een vogel omdat ik dan kan vliegen.

Wat is je dierbaarste bezit?
M’n familie en de dieren thuis.

Als je een dag de baas van de wereld zou zijn, 
wat zou je dan willen veranderen?
Dat ze geen oorlog meer voeren omdat ik vind dat  
oorlog niet nodig is.

Waar ben je trots op?
Dat ik goede ouders heb en een goede school.

In welke groep zit je op school? Waar ga je 
volgend jaar naar school?
Ik zit in groep 8 maar we weten nog niet waar ik 
volgend jaar naar toe ga.

Wat is het leukst aan je huidige school?
Dat ik goede leraren heb op school, en het vak  
topondernemers.

Weet je al wat je later voor beroep wil  
uitoefenen?
Ja ik wil iets met dieren gaan doen omdat ik dieren  
leuk en lief vind.

Vind je Barlo een leuke plek om te wonen? 
Waarom wel/niet?
Ja want hier wonen we lekker in de buurt van school  
en wonen buiten af dan heb je rust.

Hoe kunnen we Barlo nog leuker maken?
Ik dacht aan een ijssalon omdat iedereen wel van ijs 
houdt, toch?

Waar wil je later wonen?
Ik denk in Aalten of Lichtenvoorde.

Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit denk je?
Studeren, werken en misschien een rijbewijs.

Wil je verder nog wat vertellen?
Nee ik heb alles wel verteld.

Hier Woon Ik: Hier Woon Ik: 
Diede OlijslagerDiede Olijslager

1. Met wie hebben wij het genoegen?
Liske (8) Airin (5) Roald (40) Visser en Marlou (36)  
Klein Gunnewiek
We wonen op (boerderij) Hoog Dale aan de  
Lichtenvoordsestraatweg in Aalten. 

2. Wat was jullie vorige woonplaats?
Wij zijn allebei geboren en getogen in Beltrum, 16 jaar 
geleden met ons tweeën naar Lichtenvoorde verhuisd 
en als gezin samen verhuisd naar Dale.  

3. Waarom juist Barlo?
We zochten een plekje midden in de natuur en of dat 
nu Lichtenvoorde, Lievelde, Vragender, Aalten of Barlo 
was maakte ons niet heel veel uit. Wel hebben we altijd 
de voorkeur gehad voor het gebied tussen Aalten en 
Lichtenvoorde vanwege de mooie landschappen, dan 
kom je automatisch in Barlo uit. Dat we zover van  
Beltrum, richting Aalten zouden gaan hadden we  
vroeger niet bedacht. 

4. Sinds wanneer woon je in Barlo?
We wonen sinds juni 2019 op deze mooie plek in het 
bos. 

5. Wat is je meegevallen?
De afstand tot de voorzieningen is ons meegevallen, 
alles is nog goed bereikbaar terwijl we toch buitenaf 
wonen. 

6. Wat is je tegengevallen?
Als je dat aan Liske vraagt zegt ze eerlijk dat het haar 
tegenvalt dat ze hier niet op straat kan spelen zoals ze 
dat wel met buurkinderen in de straat in Lichtenvoorde 
kon. Onszelf is eigenlijk niets tegengevallen, maar  
genieten we elke dag van deze mooie plek. 

7. Wat mis je hier vooral?
Tijd om een boek te lezen. We hebben veel verbouwd 
en zijn de komende tijd nog wel bezig om alles zo af 
te krijgen tot alleen het onderhoud overblijft. De vrije 
uurtjes klussen we samen dan ook rondom huis. 

8. Wat zou je veranderen aan Barlo of  
de Barloers?
Van een fanfare een harmonie maken. Met de klarinet 
of de contrabas was ik (Marlou) (op den duur) graag 
aangesloten.

9. Wat is typisch Barlo of typisch Achterhoeks 
voor jullie?
Een dooddoener maar toch het noaberschap. In het 
dorp is dat vaak best vanzelfsprekend, je hebt snel  
contact en ziet elkaar. We waren benieuwd of dit ook 
buitenaf wanneer je toch meer op jezelf bent ook  
ontstaat. We wonen in een hele fijne buurt waarbij  
we rustig kunnen wonen maar voor elkaar klaar staan 
als het nodig is. 

10. Heb je nog een anekdote?
Spontaan hebben we samen met onze dochter al 2x 
een leuke 1 april grap uitgehaald met onze buurman, 
helaas is dat een te lang verhaal voor dit blad. 
Toen we hier nog maar net woonden was er burendag 
2019, we werden (net als iedereen) gezellig ontvangen 
in het Markerink met een ontbijt en huifkartocht.  
Voor ons een warm welkom, een goede manier om  
de sfeer te proeven en mensen te leren kennen. 

IMPORTIMPORT
10 vragen aan nieuwe Barloërs 
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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  

JeugdclupdateJeugdclupdate
Door: Job Ligterink

September 2021, tijd voor een update 
vanuit jeugdclub Barlo! Inmiddels zijn we gestart met 
een nieuw clubjaar, waarin we het geluk hebben dat we 
met zeven man/vrouw leiding maar liefst vijfentwintig 
clubleden tweewekelijks een leuke avond mogen gaan 
bezorgen. Hierover later meer, want we hebben natuur-
lijk ook nog een zomer achter de rug waarin we weer 
op kamp konden gaan!

Clubkamp
Op maandag 26 juli verzamel-
den de leden en leiding zich  
eindelijk weer eens bij De  
Markerink, om van daaruit 
lekker te kunnen gaan fietsen 
naar de kamplocatie. Zoals altijd, 
wisten de leden nog niet waar 
we ditmaal heen zouden gaan 
en probeerde men hier gaande-
weg achter te komen door de 
leiding te ondervragen en/of 
goed te kijken welke richting  
we op fietsten.
Na een uurtje flink doortrappen, 
kwamen we terecht bij de scou-
ting in Eibergen waar het kamp 
beginnen kon! Het werden een 
paar dagen vol vermaak en ver-
tier, waarin iedereen enthousiast 
was dat we eindelijk weer iets 
konden doen met club na een 
jaar vooral online clubavonden 
te hebben gehad.
Zo hebben we Belgisch verstop-
pertje gespeeld, waarbij een 
iemand zich moet verstoppen; 
de rest gaat zoeken en bij die-
gene gaat zitten als ze hem/
haar gevonden hebben. Ook het 
dierengeluidenspel - waarbij de 
leiding zich verstopte, een dier 
nadeed en de leden moesten 
proberen om van de verschillen-
de dieren zo snel mogelijk een 
handtekening te krijgen -, een 
verschrikkelijk enge spooktocht, 
een zeskamp met allerlei leuke 
spellen en een middagje zwem-
men in Haaksbergen kwamen 
voorbij.

Naast al deze activiteiten stonden er nog veel meer  
leuke dingen op de planning, waaronder een spel  
bedacht door de ouders, waar we helaas niet aan toe-
gekomen zijn. Dit omdat we op woensdagavond het 
kamp hebben moeten staken. We kregen namelijk te 
maken hadden met een forse uitbraak van het noro- 
virus, een zeer besmettelijk buikgriepvirus. Waar er 
vanaf dag één soms een enkeling was, die zich niet 
fit voelde en naar huis werd gebracht om even uit te 
zieken, werden er langzaamaan steeds meer ziek. Zo 
hebben we ’s avonds doen besluiten om met hulp van 
wat ouders iedereen naar huis te brengen en het kamp 
te stoppen.
Een zeer plots einde van het kamp helaas. 
Gelukkig hebben we op 20 augustus een leuke kamp/
club afsluiter kunnen houden in de vorm van het  
spelen van een smokkelspel, dat door de ouders  
georganiseerd werd én een heerlijke barbecue waar 
goed van werd gesmuld. Toch nog een leuke afsluiting 
van een bijzonder jaar!

Startavond
Het nieuwe schooljaar is reeds begonnen en dus werd 
het ook tijd om weer met club te beginnen! Op maan-
dag 6 september hebben we een gezellige startavond 
gehad.
Zoals altijd begonnen we met een voorstelronde,  
waarbij de nieuwe leden en leiding één voor één op 
tafel moesten gaan staan en zich aan de rest van de 
groep moesten voorstellen.
Vervolgens hebben we een paar spellen gedaan,  
zoals leg op tafel en het zeer toepasselijke ‘Barlose 
Berichten-meppertje’. Ook hebben we een fotospel ge-
speeld, waarbij de leden in groepjes op zoek moesten 
naar verschillende plekken in Barlo-centrum waarvan 
de leiding voortijd foto’s gemaakt. Bij deze plekken, 
moesten de leden zelf een foto maken en doorsturen 
naar de leiding. Dit leverde zeer mooie foto’s op,  
waarvan de leukste plaatjes terug te vinden zijn op 
onze Facebook en Instagram.

Mochten er nog meer jongeren enthousiast en  
nieuwsgierig zijn geworden na het lezen van dit stuk, 
dan zijn ze van harte welkom om langs te komen op 
een clubavond!

   

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 

Neethweg 2, 7122 RB Aalten  |  T: 0543-451817 /  06 28180456
E: info@hoveniersbedrijfdickstronks  |  www.hoveniersbedrijfdickstronks.nl
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Op zaterdag 17 en zondag 18 juli vond de tweede edi-
tie van de Zwarte Fietscross plaats. Dit evenement werd 
georganiseerd door de Domme Aanleg o.l.v. Gerbert 
Smit en ´t Noorden o.l.v. Martin Hüning. Voorgaand aan 
het evenement werd dit al “De zwaarste 12km van het 
jaar” genoemd. Dat deze term niet geheel uit de lucht 
gegrepen was, werd tijdens de tocht wel duidelijk. De 
route leidde men namelijk door vele prachtige Barlose 
zandwegen heen, waar het ‘kroelzand’ flink aanwezig 
was. 

Op de route, die je langs beide horecagelegenheden 
leidde, waren een aantal pauzepunten te vinden, ge-
heel ingericht in ‘Zwarte Cross-stijl’. Naast o.a. een cross-
weide aan de Schülenkampweg en een theaterweide 
aan de Bokkelderweg, werd er aan de welbekende 
School-esweg de bekende beugelbar (onderdeel van 
de Caféstraat van de Zwarte Cross) uit de grond ge-
stampt. Jong Gelre Aalten had de eer om neer te mo-
gen strijken op dit mooie stukje Barlo’s grondgebied. 
Bij aankomst in de beugelbar, kreeg elke bezoeker - 
nadat ze een stempel konden laten zetten op de bij 
de start verkregen ‘foekskaart’ - een klein potje bellen-
blaas. Leuk voor de kinderen (en stiekem ook wel heel 
erg leuk voor de “oudere kinderen”).

Door het prachtige weer, waren er veel mensen uit 
Aalten en omstreken die de fiets gepakt hebben en ge-
noten hebben van een mooie tocht met lekker koude 
drankjes en sfeervolle (tussen)stops.
Vanuit Jong Gelre perspectief kunnen we terugkijken 
op een geslaagd weekend. Zonovergoten en alderbas-
tend gezellig door de vele deelnemers en goede zin die 
zij met zich meebrachten.

Dat Barlo zich goed leent voor deelname aan de route 
van evenementen, blijkt hier maar eens te meer uit. 
Evenals bij Bredevoort Schittert, dat dit jaar voor het 
tweede jaar op rij hun route door onze mooie buurt-
schap liet gaan.

Het fietsende alternatief  Het fietsende alternatief  
voor de Zwarte Crossvoor de Zwarte Cross

Door: Job Ligterinkdee 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

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 

 

Terrazzo Tegelwerken Kitwerken Renovatie 

          T.0543-539762 / 06-47699406 

               www.timmersbarlo.nl 

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

www.timmersbarlo.nl

Mail uw reactie’s, opmerkingen en suggesties  Mail uw reactie’s, opmerkingen en suggesties  
voorBarlose Berichten  voorBarlose Berichten  
naar:naar:
barloseberichten@gmail.combarloseberichten@gmail.com
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In oktober 2019 opende bij de Neeth de tentoonstelling 
“Barlo Creatief”. 21 Barlose kunstenaars toonden daar 
hun kunstwerken. Daaronder waren ook een aantal  
fotografen. Naar aanleiding daarvan hebben enkelen 
de hoofden bij elkaar gestoken om eens te bekijken  
of het ook mogelijk was een Barlose fotoclub op te  
richten. Met als resultaat dat er een groepje van  
7 fotografen is gevormd.

De opzet was om 6 keer per jaar bij elkaar te komen 
met een bepaald thema en dat iedere fotograaf op  
basis daarvan enkele foto’s maakt. Door de corona- 
perikelen zijn we nog maar 3 keer bij elkaar geweest,  
de laatste keer op 13 oktober. De bedoeling is om 
nu de draad weer op te pakken. Nieuwe 
belangstellenden zijn welkom!

Op deze bladzijde vindt u enkele recent  
gemaakte  
foto’s met als thema: “beweging”.

Wat een eer om namens Chr. Muziekvereniging Excel-
sior hier wat te mogen plaatsen naar aanleiding van 
ons aanstaand jubileumjaar. Vanaf 4 november a.s. gaan 
we ons jubileum vieren. We mogen dankbaar zijn dat 
we als muziekvereniging in 2022 al 100 jaar bestaan 
en terug mogen denken aan wat we allemaal hebben 
meegemaakt vanaf 1922. 

De meeste van jullie zullen Excelsior wel kennen maar 
hierbij even wat feitjes op een rij. Het grote orkest 
bestaat uit 42 muzikanten met de dirigent Henk-Jan 
Radstaak en elke donderdagavond wordt er door hen 
gerepeteerd. Voorafgaand aan de repetitie van het  
grote orkest repeteert het jeugdorkest onder leiding 
van René Lammers. Dit zijn enkele muzikanten van het 
grote orkest met 10 leerling muzikanten die in 2020  
zijn begonnen met de muzieklessen. De gemiddelde 
leeftijd van de 52 muzikanten bij elkaar ligt rond de 

26,5 jaar, met andere woorden: een jeugdige vereni-
ging. De slagwerkers van Excelsior vormen samen met 
de slagwerkers uit Lintelo onze gezamenlijke slagwerk-
groep. Naast deze leden zijn er nog andere personen 
actief voor de vereniging en dat zijn de old-iezer-
slöppers, de tamboer-maitre, de vaandeldrager en  
natuurlijk de Scharrelaars. Deze laatste club organiseert 
onder andere elk jaar op de zaterdag voor Vaderdag  
de autowasdag en de petflessenactie op de 2e zaterdag 
in oktober. 

Op donderdag 4 november zullen wij ons jubileum 
aftrappen met een concert. Tijdens dit concert zullen 
we vooruitblikken naar wat ons het jubileumjaar gaat 
brengen. Op zaterdag 23 april 2022 is het grote jubile-
umconcert in samenwerking met het Gelders Fanfare 
Orkest. Zaterdag 8 oktober 2022 spelen we het najaars-
concert in samenwerking met de Bargkapel waarna we 
in het weekend van 4-6 november het jubileumjaar af-
sluiten met een receptie, een feest en een dankdienst. 

In de aankomende maanden zullen jullie meer van ons 
horen en lezen. Voor informatie over de vereniging en 
de concerten verwijs ik jullie graag naar onze site:  
www.excelsiorbarlo.nl. Graag tot ziens in het bijzondere 
jaar. 

Robert Houwers,  
voorzitter Chr. Muziekvereniging Excelsior Barlo

Fotoclub BarloFotoclub Barlo

Door: Willy Koskamp en Jan Ebbers

Chr. Muziekvereniging

Jubileumjaar ExcelsiorJubileumjaar Excelsior
Door: Robert Houwers



22 23

22 23

Aangenaam: Wij zijn Rob en Merle Huisman en we 
wonen sinds twee jaar in het prachtige Barlo naast ‘de 
oude cementfabriek’, samen met onze dochter Lot en 
hond Oscar.

Het gerecht dat we met jullie delen, is erg lekker in de 
warme zomermaanden, maar kan natuurlijk het hele 
jaar door! En het leuke is: Rob heeft dit recept zelf  
bedacht. Kook je gezellig mee?

Bereidingstijd: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: kind kan de was doen

Boodschappenlijst voor 2 personen

Voor de saus:
3 lente-uitjes (vers)
crème fraîche 250 ml
kwark 250 ml
theelepel knoflook-, zout- en paprikakruiden
 
Voor de vulling:
400 gram kipfilet
1 rode paprika
1 klein blikje mais
1 bakje champignons
2 lente-uitjes (dus in totaal 5 verse lente-uitjes)
4 eetlepels bloem
1 pak Panko
1 eetlepel kipkruiden
2, 3 eieren
fijn geraspte kaas (jong of oud naar keuze)
zonnebloemolie
zwarte peper (gemalen), zout- en paprikakruiden
zakje veldsla of rucola
bakboter

En verder:
wraps (formaat naar keuze)

 

De saus
We beginnen met de saus. Was 3 lente-uitjes af en snij 
ze in kleine ringetjes. Doe de kwark en crème fraîche in 
een kom. Meng de kwark, crème fraîche, lente-uitjes, en 
een theelepel knoflook-, zout- en paprikakruiden door 
elkaar. Zet het weg in de koelkast.

De groenten
Snij de champignons in dunne plakjes, de paprika in 
kleine blokjes en de twee overgebleven lente-uitjes in 
grove stukken. Open het blikje mais en laat het vocht 
eruit lopen. Zet even weg. 
We gaan eerst de kip voorbereiden.

De kip
Snij de kipfilet in de lengte van de filet in repen 
(pink-dikte). Meng op een bord of in een schaal de 
bloem met de kipkruiden. 

Pak een apart schaaltje en klop daarin de eieren los met 
een vork. Doe de Panko in een nieuwe schaal of op een 
bord. Doe hier 2 eetlepels gerapste kaas door. Voeg  
vervolgens een theelepel zwarte peper en een thee- 
lepel zout toe. 

Haal vervolgens de kipreepjes als eerste door het bakje 
met de bloem. Dan door het ei, en dan als laatste door 
de Panko. Leg vervolgens apart op een schoon bord.

 Tijd om 
te bakken

Pak een koekenpan en doe hier boter in. Bak de  
champignons en paprika 5 minuten aan op middel-
hoog vuur. Voeg vervolgens de mais en de lente-ui toe. 
En bak het geheel nog 4 minuten rustig door en breng 
op smaak met een snufje zout, zwarte peper en  
paprikakruiden.
Verhit in een andere pan een flinke laag zonnebloe-
molie (0,5 cm laag). Laat dit goed heet worden. 
Bak vervolgens de kipfilet rondom goud-bruin aan in 
de pan.

 De wraps
Verhit de wraps in pan 
of magnetron (pan is 
lekkerder). 

Dan is het tijd om te 
vullen. Pak een warme 
wrap, smeer de bodem 
voor ongeveer ¾ in 
met de saus (in het 
midden).

Leg vervolgens een 
paar stukjes kipfilet 
op de saus en daarna 
een schepje groente 
eroverheen. 

Dan de veldsla of  
rucola en als laatste de 
geraspte kaas. 

Vouw het onderste 
gedeelte van de  
wrap naar boven  
(hierdoor gaat de  

wrap niet lekken)  
en vouw vervolgens 
de linker- en rechter-
kant naar het midden.

Namen ons:  
eet smakelijk en  
hopelijk tot snel!

Wij geven de pen 
door aan: 
Teun Waalder

Heel Barlo Bakt:
Rob’s crispy chicken wraps Rob’s crispy chicken wraps 
Door: Rob Huisman en Merle Jansen
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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

              

                                                       
           CWV Barlo BV 

*Loonwerk                    *Tuinmachines 

*Grondwerk                 *Drainage 

*Containertransport  *Egalisatie 

*Mesttransport          *Dronewerk      

                                                                      
Tel 0543 451248 www.cwvbarlo.nl 

 

Tel 0543 451248     www.cwvbarlo.nl

www.deneeth.nl

info@deneeth.nl

Tel: 0543-451069 / 451966 


