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Buurtschap Barlo, uitgegeven door Barlo’s Belang  
en verschijnt 3 keer per jaar.          

Redactie: Henk Koskamp, Jan Ebbers &  
Christel Frenken - Sonderlo
Vormgeving & Drukwerk: Gerard te Hennepe,  
info@theproject.nu 

Bezorging: Ada te Voortwis (06 12 60 66 44)
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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.
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Van De Redactie
Beste lezers, 

Voor u ligt wederom een uitgebreide Barlose Berichten. Het blijft ons iedere keer weer  
positief verbazen hoe het ons als inwoners van buurschap Barlo weer lukt een volle krant 
samen te stellen. Genoeg te beleven in Barlo. Deze editie aandacht voor oud-schoolhoofd, 
meester Straaijer, het jubileum jaar van Excelsior Barlo en de grandioze opening van ons 
feestgebouw bij Groot Deunk. 

Na bijna vier jaar trouwe dienst heeft Marijt Helmink aangegeven te moeten stoppen met 
haar redactiewerk. Wij vinden dit uiteraard erg jammer maar gelukkig heeft ze aangegeven 
dat ze zo af en toe wel voor ons wil blijven schrijven. Marijt, heel veel succes met je nieuwe 
baan in Winterswijk en heel hartelijk dank voor je inzet en we zien je bijdrage(n) graag  
tegemoet maar dat geldt voor iedereen!

Veel leesplezier! 
Jan Ebbers
Henk Koskamp
Christel Frenken-Sonderlo
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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

              

                                                       
           CWV Barlo BV 

*Loonwerk                    *Tuinmachines 

*Grondwerk                 *Drainage 

*Containertransport  *Egalisatie 

*Mesttransport          * Bestratingen    

                                                                      
Tel 0543 451248 www.cwvbarlo.nl 
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Hinke Koster 
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Tel.: 0543-848749 

 

 

 

 

 

  

 

     

       

  

 

  

 

    

       

 

 

 

  

 

     

 

     

        

 

 

 

 
 
 

  
 

Speltmeel 
Speltpasta’s 
Cadeaupaketten 
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“Veel sterkte en gezondheid toegewenst 

in deze onwerkelijke tijden. 

#samensterk - Barlo’s Belang”

www.deneeth.nl

info@deneeth.nl

Tel: 0543-451069  

Deze uitgave van Barlose Berichten 
staat vooral in het teken van de 
Christelijke Muziekvereniging in Barlo. 
Een gebeurtenis die de volle aandacht 
verdient. Ook in de volgende uitgaven, 
die naar verwachting uitkomen rond 
mei en oktober, zal aandacht worden 
besteed aan dit jubileum en zal volop 
plaats worden gemaakt voor “100 jaar 
Excelsior”.

Met voorzitter Robert Houwers en dirigent Henk Jan 
Radstaak mochten wij een plezierig interview hebben. 
Het verslag daarvan vindt u elders in dit blad. Bert 
Helmink, het oudste lid zal ons in het mei-nummer op 
hilarische wijze door  100 jaar Excelsior leiden. Voor een 
deel zal hij gebruik maken van het herinneringsboekje: 
“1922 Excelsior 1997. Geschiedenis van de Christelijke 
Muziekvereniging in Barlo”. Geschreven en samen-
gesteld door Aleid Bongen en Thea Onnink-Stronks.

De exacte datum van 100 jaar Excelsior is 4 november 
2022!

Tijdens het Oranjefeest in Barlo in 1922 steken  
3 jongens de koppen bij elkaar. Het zijn Jan Duenk, 
Hendrik Hoftijzer en Willem Prinsen. Zij vinden het niet 
goed dat Barlo geen eigen muziekkorps heeft. Voor 
muziek op het Oranjefeest moet uitgeweken worden 
naar andere buurtschappen. Aan het eind van die dag 
spreken ze af: “Dat muziekkorps dat kump der, in Balle 
is dit jaor veur ’t laatst ’n korps uut de buurte west. 
Volgende jaor zitte wi-j daor!”

En inderdaad, dat muziekkorps dat kump der!  
Op 4 november 1922 wordt het reglement 
goedgekeurd. Er zijn dan 16 leden met als directeur 
Johan Wensink uit Bredevoort.

Het bestuur bestaat uit: Hendrik Vaags - voorzitter, Derk 
Schokkin - secretaris, Hendrik Ansink - penningmeester, 
Willem Prinsen - bibliothecaris en Hendrik Hoftijzer - 
algemeen adjunct.

Na 100 jaar is er bij Excelsior nog steeds een actief 
bestuur, nu bestaande uit:
Robert Houwers, voorzitter
Miranda ter Haar – Luiten,  secretaris
Ruben Lammers,                   penningmeester
Els Lammers – van Eerden,  bibliothecaris
Mathijs Bruil,      instrumentenbeheer
Jan Ligterink,                           lid en contactpersoon  
 de Scharrelaars
Bas Koskamp, lid en PR

Op 4 november 2021, het begin van het jubileumjaar, 
werd een start gemaakt met de feestelijkheden. In ’t 
Romienendal werd een feestelijk concert gegeven en in 
2022 zijn de volgende activiteiten als volgt gepland:

AGENDA JUBILEUMJAAR EXCELSIOR
Zaterdag 23 april         Jubileumconcert
Zaterdag 18 juni           Autowasdag
Zaterdag 8 oktober      Najaarsconcert
Zaterdag 15 oktober    Petflessenactie
Vrijdag 4 november      Receptie
Zaterdag 5 november   Feestavond
Zondag 6 november     Dankdienst  

De moeite waard om deze data maar vast in de agenda 
te zetten, want Excelsior is de moeite waard.

Excelsior: Excelsior: 
een eeuw oud!een eeuw oud!
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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).
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Als we hem bellen voor een afspraak, klinkt aarzeling in 
zijn stem door. Hij twijfelt of hij wel zal ingaan op ons 
verzoek om een interview. Later in die week, na een 
volgend telefoontje, heeft hij besloten om toch mee te 
werken. We hebben het over Jan Straaijer, voormalig 
hoofd van de Christelijk Nationale School in Barlo van 
1964 tot 1984.

We spreken af in zijn woning aan de Kemenaweg in 
Aalten, waar hij zijn vaste woonadres heeft, al verblijft 
hij meestal bij zijn vriendin Gerda, die elders in Aalten 
woont.

Jan Straaijer, 96 jaar, is zowel verstandelijk als lichame-
lijk nog goed in vorm en omdat hij in zijn lange leven 
veel beleefd heeft, kan hij daar ook uitvoerig over 
vertellen.
We doen pogingen om wat structuur in zijn verhalen 
te krijgen om enige chronologische volgorde in zijn 
levensloop te krijgen.

Jan wordt geboren op 2 september 1925 in Rotterdam 
Vreewijk. Zijn ouders zijn van Zeeuwse afkomst, zijn  
vader was landarbeider en zijn moeder trouwde  
“beneden haar stand”, wat destijds enigszins  
problematisch was.  Jan heeft 2 zussen, waarvan  
er één overleden is. 
 
In 1921 verlaat het gezin Zeeland om zich vervolgens in 
Rotterdam te vestigen. Vader verlaat het boerenleven 
en krijgt een baan bij de Nederlandse Spoorwegen, 
waar hij zijn hele leven blijft werken. 
Jan blijkt al op de lagere school een pienter ventje te 
zijn, want na de lagere school, als hij naar een vervolg-
opleiding kan, adviseert het schoolhoofd dat hij wel 
naar de HBS kan. Dit is echter boven hun stand, vandaar 
dat het MULO wordt. Hij is bijzonder geïnteresseerd in 
alles wat met vliegtuigen te maken heeft, dus hij wil na 
de MULO verder in de vliegtuigbouw. 
Daar steekt pa een stokje voor. Het gezin heeft mee-
gemaakt dat het centrum van Rotterdam in 1940 door 
Duitse vliegtuigen is platgebombardeerd. Zijn vader 
gaf als reden dat hij voorlopig geen einde aan de oor-
log verwachtte. Hij zei: ”Wij zitten hier nog jaren mee en 
als jij vliegtuigbouw gaat doen, kun je voor de Duitsers 
in de oorlogsindustrie gaan werken. Deze oorlog wordt 
gevoerd door vliegtuigen. Wie ze het langst in de lucht 
kan houden, wint uiteindelijk.”

In de oorlogsjaren heeft Jan Straaijer, samen met o.a. 
Leen Valkenier meegewerkt in een cabaretgroep zonder 
naam, want het was illegaal. Leen was de tekstschrijver. 
Dit was hun antwoord op de Duitse propaganda.  Later 
bleek dit de oerversie te zijn van de Fabeltjeskrant, die 
vanaf 1968 op de TV was te zien. 

Jan is in die tijd een lastige jongen, altijd tegendraads, 
altijd kritiek op van alles. Wat men nu noemen zou: zeer 
recalcitrant. Omdat een vriend van Jan naar de kweek-
school gaat, besluit hij hetzelfde te doen. In september 
1946 is hij afgestudeerd (ook nog bij de kunstacade-
mie) en wordt onderwijzer in Rotterdam. Dat duurt 
maar kort, want hij wordt opgeroepen als dienstplichtig 
militair. Hij dreigt tegen zijn zin naar Indië te worden 
uitgezonden, maar omdat hij kan ruilen met een colle-
ga die graag wel wil, hoeft hij daar niet naar toe. In 1950 
verlaat hij de dienst. 

Hij haalde zijn rijbewijs als militair. Toen hij weer burger 
was, kon hij het laten overschrijven op een burgerrijbe-
wijs. Dat deed hij niet, dat kostte toen fl. 12,50 en daar 
had hij het geld niet voor over. Bovendien, hij was toch 
niet meer van plan om te gaan rijden. Een Solex was in 
het vervolg zijn favoriete vervoermiddel.

In hetzelfde jaar ontmoet hij Lien, zijn echtgenote, 
waarmee hij 40 jaar getrouwd is geweest. 
Hun  eerste standplaats in 1952 was Goes, Zeeland. 
Behalve een baan was daar ook een woning beschik-
baar. In die plaats maakten ze in februari 1953 de 
watersnoodramp mee. Ze hoorden over de ramp pas ’s 
zondagsmorgens in de kerk van de dominee. Die brak 
de dienst af met het advies om de slachtoffers te gaan 
helpen. Een ingrijpende gebeurtenis, waarbij de stad 
Goes zelf gespaard bleef omdat die wat hoger lag.

In 1954 verhuisde het gezin Straaijer naar Dieren.  
Daar haalde Jan ook de hoofdacte en moest hij vaak 
het hoofd vervangen omdat die ziekelijk was. Intussen 
werd het gezin uitgebreid met 2 zonen: Lex en Leo
In 1964 solliciteert Jan naar Barlo waar ze een opvolger 
voor meester Weenink zoeken. En met succes! Hij wordt  
aangenomen. Een hele generatie Barloërs is met hem 
opgegroeid.  

Een onderwijzer in hart en nieren. Hij is een man met 
veel kennis en hij heeft die kennis met verve overge-
bracht op zijn leerlingen.  Ook zijn werklust was onstuit-
baar. Uitgaan en op vakantie gaan was aan de familie 
niet besteed. Vooral Lien, zijn vrouw, was maar het
liefste thuis en daardoor was Jan in de gelegenheid ook
de vakanties te besteden aan het voorbereiden van de
vele miniatuur-werkstukken zoals helikopters, land-
bouwwerktuigen, etc., die hij zijn leerlingen liet maken.

Enkele werkstukken die door de 6e klassers zijn gemaakt 

Onze vraag naar het mentaliteitsverschil tussen de 
Rotterdammer en de Achterhoeker beantwoordt hij als 
volgt: “In Rotterdam is er een (te) groot besef van de 
eigen prestaties, terwijl de Barloër wat terughoudend 
is, maar uiteindelijk beter presteert door een steviger 
karakter en een groter doorzettingsvermogen. Anton 
Bongen, destijds voorzitter van het schoolbestuur druk-
te dat zo uit: “Ze hadden alles in de etalage staan, maar 
het magazijn was leeg”. (Ze hadden andere kwaliteiten)
 
In 1986, Jan was 61 jaar, stopte hij met zijn werk als 
schoolhoofd in Barlo. Het jaar daarna, in 1987, verhuis-
de hij naar Aalten. In 1990 overleed zijn vrouw Lien. Jan 
moest wennen aan een nieuwe fase in zijn leven.  Hij 
pakte zijn oude hobby, radio-amateurzender, weer op. 
Ook ging hij Franse les volgen, daarvoor ging hij in de 
leer bij Lottie Knaven die een conversatiecursus Frans 
gaf in de Ahof. Daar leerde hij Gerda kennen en zoals hij 
zelf zegt: “Een gelukkige periode brak aan. Er ging een 
wereld voor mij open!”
Samen met Gerda bouwde hij een nieuw leven op. 
Gerda was reislustig en trok Jan mee op haar reizen. Ze 
kochten een 2e hands busje en bouwden die met eigen 
hand om tot een camper, genaamd: “La petite deligan-
ce”. Ze maakten samen lange reizen door Europa en 
genoten van wat natuur en cultuur hen te bieden had. 
Ook leerde hij het plezier van een goede wijn kennen. 
Wij, als interviewers, mochten ook meegenieten van 
een glaasje muskaatwijn, een favoriet van Jan.
Hij vertelt over het verblijf in een naturistenkamp 
waar hij volledige vrijheid ervoer. Ook vertelt hij nog 
over een gesprek met een oudere Duitse man, die hij 
ontmoette op een camping. Deze persoon had bij 
Stalingrad gevochten tegen de Russen. Jan vertelt dat 
hij de haat tegen de Duitsers, die Rotterdam hadden 
gebombardeerd, tijdens dit gesprek had verloren.  

Aan het einde van dit interview laat Jan nog even zien 
wat hij in de loop der jaren zoal verzameld heeft, van 
schilderijen tot schelpen, van boeken tot modelvliegtui-
gen. Hij vraagt zich af wat hij er mee moet en wat voor 
zin het heeft om dat allemaal te bewaren. We komen 
er niet uit, bedanken hem en nemen afscheid van Jan 
Straaijer en wensen hem nog veel gezonde jaren toe.

Jan Straaijer:  Jan Straaijer:  
een lang en  een lang en  
werkzaam leven  werkzaam leven  
Door:  Henk Koskamp en Jan Ebbers
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In het kader van het aanstaande jubileum is een 
gesprekje met de dirigent van Excelsior zeker op zijn 
plaats. Daarom zijn we naar IJzerlo getogen om te 
praten met Henk Jan Radstaak. We worden welkom 
geheten in zijn muziekdomein in de boerderij, een met 
eigen handen omgebouwde ruimte waar vroeger de 
varkens huisden, het z.g. “spieker”.

Hij is in IJzerlo geboren en getogen en woont samen 
met zijn vrouw Marjon (en 2 foxhondjes) nog steeds op 
dezelfde boerderij waar zijn grootvader boer was en 
zeugen fokte. Vervolgens opgevolgd door zijn vader 
en nu runt Henk Jan de boerderij met vleesvarkens. 
Hij heeft  zijn opleiding genoten bij de Christelijke 
Agrarische School in Dronten. Maar niet alleen is hij 
boer in hart en nieren, maar het was  ook de muziek  
die hem aantrok.

Al op zeer jonge leeftijd (10 jaar) werd hij lid van de 
Christelijke Muziekvereniging Crescendo in IJzerlo. 
Hij bespeelde eerst de cornet, daarna de bugel en 
vervolgens de trompet. In de loop van de jaren begon 
het idee om ooit nog eens dirigent te worden bij 
hem te groeien. Henk Jan besloot daarom een cursus 
Assistent Dirigent te volgen bij Piebe Bakker en Tijmen 
Botma. Nadien volgde hij nog meer cursussen, o.a. 
HaFaBra (Harmonie, Fanfare en Brassband). 
 
Intussen is hij 
allround dirigent 
en dirigeert hij 
bij verschillende 
orkesten, zoals 
bij de fanfare 
Excelsior in Silvolde 
en de brassband 
Berkelland.

Na het vertrek van 
Gerrit Kobus bij 
Excelsior Barlo in 
2018 werd Henk 
Jan gevraagd om 
tijdelijk waar te 

nemen bij Excelsior Barlo. Dat beviel beide partijen zo 
goed dat besloten werd een vaste verbintenis aan te 
gaan. Dat dit harmonieus verloopt, blijkt wel uit het 
feit dat zowel de jongste muzikanten, maar ook de wat 
ouderen zich thuis voelen in het orkest. Henk Jan streeft 
duidelijk naar een verdere verbetering van de kwaliteit. 
Ook wil hij graag nieuwe experimenten aangaan, door 
muziek te laten instuderen die niet zo bekend is.  
De muziekcommissie speelt hierin ook een grote rol.

Overigens, dat instuderen is nog niet zo gemakkelijk. 
De muzikanten kunnen tijdens de corona-periode 
niet spontaan bij elkaar komen. Hij heeft bijvoorbeeld 
theorielessen via de computer aangeboden, waar 
gretig gebruik van gemaakt is. Het is zijn inziens 
belangrijk het contact, hoe dan ook, te blijven houden. 
Al met al vindt hij de verstandhouding met het orkest 
optimaal. Hij ervaart de samenwerking als een warm 
bad en hij geniet van elke oefenavond en vooral de 
optredens met publiek zijn hartverwarmend. Henk Jan 
brengt ook nog eens in herinnering dat er vorig jaar 
met het orkest een (corona-bestendige) uitvoering 
kon worden gegeven in de open kapschuur van Jan 
Ligterink aan de Prinsendijk in het Goor.

Nu wordt er stevig geoefend voor het jubileumconcert, 
dat op 23 april 2022, samen met het Gelders Fanfare 
Orkest zal plaatsvinden.

Wij bedanken Henk Jan voor zijn openheid en wensen 
hem nog veel succes met zijn dirigeerwerk bij Excelsior 
Barlo.

Henk Jan Radstaak: Henk Jan Radstaak: 
ervaring en passieervaring en passie

Door:  Henk Koskamp en Jan Ebbers
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Het is al weer een tijdje geleden dat we in Barlo  
ons nieuwe openluchttheater hebben gerealiseerd.  
Het is een theater van en voor de gehele Barlose 
bevolking. Iedereen mag er gebruik van maken.  
Door de vele fiets- en wandelroutes langs het  
theater wordt het veel gebruikt als rustpunt of om  
te picknicken. Daar is het ook een prima plek voor!

Toch zou het leuk zijn dat er vanuit de bevolking 
initiatieven zouden ontstaan om hier kleinschalige 
evenementen te organiseren. We denken dan 
bijvoorbeeld aan een muziekoptreden of een 

openluchtspel zoals de Christelijke Oranjevereniging 
Wilhelmina dat deed, een klein festivalletje of een 
openluchtfilm. Vul maar in, legio mogelijkheden. In 
overleg kunnen de banken tijdelijk verwijderd worden. 

Dus beste inwoners van Barlo, schroom niet om iets te 
gaan organiseren! Een mooiere plek in de omgeving is 
nauwelijks te vinden.

Barlo’s Belang.

Openluchttheater ’t MarkelinkOpenluchttheater ’t Markelink
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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 
••

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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Een nieuw jaar, een nieuwe naam, verder alles hetzelfde. 

Dezelfde gezichten (mensen),  dezelfde kwaliteit en service. 

 

Hoveniersbedrijf Stronks Lammers 

Neethweg 2 

7122 RB Aalten 

Info@hoveniersbedrijfstronkslammers.nl 

 

Een nieuw jaar, een nieuwe naam, verder alles hetzelfde. Een nieuw jaar, een nieuwe naam, verder alles hetzelfde. 
Dezelfde gezichten (mensen),  dezelfde kwaliteit en service. Dezelfde gezichten (mensen),  dezelfde kwaliteit en service. 
  
Hoveniersbedrijf Stronks Lammers Hoveniersbedrijf Stronks Lammers 
Neethweg 2 Neethweg 2 
7122 RB Aalten 7122 RB Aalten 
Info@hoveniersbedrijfstronkslammers.nlInfo@hoveniersbedrijfstronkslammers.nl
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Het is al weer een poosje geleden maar toch is het 
goed om er in Barlose Berichten nog even aandacht 
aan te besteden: de officiële opening van Groot 
Deunk, de nieuwe feestlocatie van de Christelijke 
Oranjevereniging “Wilhelmina” Barlo.

En feestelijk was het! Bijna de hele Barlose bevolking 
had zich verzameld bij de nieuwe locatie aan de Groot 
Deunkweg. De muzikanten van “Excelsior” hadden zich 
vóór 16.00 uur al opgesteld om met hun vrolijke muziek 
de bezoekers te verwelkomen. Gelukkig werkte het 
weer ook mee, want de opening zou in de open lucht 
voor de deur van het nieuwe gebouw plaatsvinden. 
En dat ging met enig ceremonieel gepaard. Het begon 
met het hijsen van de vlag onder de tonen van het 
Wilhelmus.

De eerste spreker was Ted Kok, wethouder van de 
Gemeente Aalten, die mooie woorden  sprak. Met name 
de vrijwilligers die vele zaterdagen druk waren geweest 
om het nog overgebleven gebouw uit de AZC-tijd om 
te toveren naar de huidige staat, werden terecht in het 
zonnetje gezet. Gemeenschapszin en noaberschap  

waren de kernbegrippen in zijn toespraak. Ted Kok 
mocht de nieuwe naam van het gebouw onthullen.  
Namens de gemeente Aalten overhandigde hij een 
mooie bos (natuur)bloemen aan secretaresse  
Annita Bokma en een cheque aan de voorzitter. 

De voorzitter van de Oranjevereniging, Rutger  
Gussinklo, was de volgende spreker. In zijn toespraak 
prees hij de noeste vlijt van de vrijwilligers en  
diegenen die het project op een andere wijze  
gesponsord hadden en ook de Barlose bevolking  
die royaal financieel had bijgedragen. Rutger mocht 
vervolgens het lint doorknippen, waardoor iedereen 
toegang kreeg tot het nieuwe gebouw. 

Feest in Barlo: Feest in Barlo: 
mooi veur mekare!mooi veur mekare!

Toch had Rutger niet de hele regie in handen.  Herald 
Luiten (2e voorzitter) kreeg het woord en zei dat Rutger 
een zeer belangrijke rol had gespeeld bij de verbouw 
van het pand. Op zaterdagen was hij diegene die 
er altijd was. En omdat hij zo’n bijzondere rol heeft 
gespeeld tijdens de bouw, werd hij nu op een  ludieke 
wijze geëerd door hem een hoog podium te geven en 
door hem vanuit grote hoogte te fotograferen tussen 
een juichende menigte 
Barloërs. 

Rutger onderging deze  
loftuiting met gepaste  
bescheidenheid en nam  
vervolgens de gelegenheid  
te baat om het woord te 
richten tot Ad Brethouwer.  

Ad was diegene die 25 jaar lang plaats en ruimte heeft 
gegeven om de Oranjefeesten in zijn schuur en terrein 
aan de Barloseweg te kunnen vieren. Alle waardering 
daarvoor! Tenslotte werd Ad gevraagd de tap te 
openen, hetgeen lukte door een lint door te knippen. 
De droge kelen konden gesmeerd worden. Het feest 
was begonnen!
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Hier Woon Ik: Hier Woon Ik: 
Romée RuesinkRomée Ruesink

Nu het 100 jarig jubileum van Excelsior in beeld komt, 
leek het ons tijd om een praatje te gaan maken met de 
voorzitter van het orkest. Eerst even een beeld van de 
familie waar hij uit voortkomt. Een zeer muzikale familie 
en tevens een “voorzittersfamilie”. Robert (29) is de  
derde zoon van Henk en José. Vader Henk is al ruim  
50 jaar lid van Advendo-Lintelo, waarvan hij ook een 
aantal jaren voorzitter is geweest.

Toen de familie in Barlo woonde is de oudste zoon,  
Gerben, bij de muziek gegaan. Na verhuizing naar  
Miste zijn ook Robert, Stefan en Timo lid geworden van 
Excelsior. Robert is lid sinds 2001, al vanaf het begin  
als trombonist. In 2018 heeft hij het voorzitterschap 
overgenomen van zijn broer Gerben.

Tijdens ons gesprek blijkt dat Robert zijn werk als  
voorzitter met overgave doet. Hij is bepaald geen  
voorzitter die zijn periode uitzit, maar met behulp  
van de overige bestuursleden, waarvan u de namen 
elders in deze Berichten vindt, houdt hij het roer recht 
als het om de lopende zaken gaat, maar denkt ook na 
over de toekomstige ontwikkelingen. 

Dat neemt allemaal nogal wat tijd in beslag, vooral  
omdat er in het komende jubileumjaar veel extra 
activiteiten worden ontplooid. Dat vraagt veel extra 
aandacht, o.a. met het oog op de beperkingen door 
corona. 
Veel aandacht is er voor de jeugdopleidingen. In het 
verleden was het zo dat de opleidingen werden ver-
zorgd in samenwerking met de muziekschool Boogie 
Woogie te Winterswijk en gefinancierd door de  
Gemeente Aalten. Toen dit financieel uit de hand dreig-
de te lopen, is er in overleg met de Gemeente  
een andere systeem uitgedokterd, waarbij de muziek-

docenten zelf worden ingehuurd en betaald. Dit loopt 
nu prima. Bovendien zijn de financiën van Excelsior 
prima op orde.
 
Robert geeft aan dat hij goed kan delegeren. Er is een 
kledingcommissie, een muziekcommissie en niet de 
vergeten de “scharrelaars” die zorgen voor de jaarlijkse 
autowasdag en de PET-flessen acties. Ook verzorgen zij 
de verloting tijdens de concerten.
Volgens Robert is er een goede sfeer in het korps, 
iedereen streeft naar verbetering van de muzikale kwa-
liteiten en omdat de gemiddelde leeftijd erg laag is, is 
Excelsior zeer toekomstbestendig.

Robert Houwers:  Robert Houwers:  
een bevlogen voorzittereen bevlogen voorzitter
Door:  Henk Koskamp en Jan Ebbers

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 Romée Ruesink aan het woord.

Waar woon je en met wie woon je?.
Ik woon in Barlo aan de Vragenderweg 5. Ik woon er 
met mijn moeder, mijn vader en met mijn broer 

Wat vind je het leukst aan je huis?.
Dat ik buitenaf woon en dat we veel ruimte hebben om 
het huis en in het huis.

Wat vind je het leukste aan je familie  
en waarom? 
Omdat we het altijd gezellig hebben.

Heb je huisdieren? En ben je er druk mee?
Ik heb geen huisdier maar ik heb wel leuke buurhonden 
( Danca en Urimo) en daar speel ik graag mee. 

Als je een dier was, wat zou je dan willen zijn? 
Waarom?
Ik zou wel een hondje willen zijn. Omdat ik dan elke 
keer ergens heen mag en dat ik veel lekkers krijg 😊.  
En dat ik geknuffeld word.

Wat is je dierbaarste bezit?
Mijn familie en vrienden.

Als je een dag de baas van de wereld zou zijn, 
wat zou je dan willen veranderen?
Dat er geen mishandeling meer mag zijn.

Waar ben je trots op?
Op mijn gezin. En dat ik quad kan rijden.

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

Wat is het leukst aan je huidige school?
Dat er veel ruimte is en dat het rustig is.

Weet je al wat je later voor beroep wil  
uitoefenen?
Ik wil later dierenartsassistente worden.

Vind je Barlo een leuke plek om te wonen? 
Waarom wel/niet?
Ja, omdat je veel ruimte hebt. En nee, omdat mijn  
vrienden verder weg wonen en dat je geen  
buurkinderen hebt om mee te spelen.

Hoe kunnen we Barlo nog leuker maken?
Door er een McDonalds te plaatsen.  
En een trampolinepark. 

Waar wil je later wonen?
Dicht bij mijn familie.

Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit denk je?
Leuk werk en een leuk huis en een schattige puppy.

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

Door Jan van EerdenColumn

De anleiding veur dizzen column was een reclame  
wiet helemaol neet veur mien bedoeld was. 
Et ging namelijk um de nieuwe Clearblue zwanger-
schapstest, waordeur de dames super snel könt zeen 
of ze zwanger bunt. Want a-j met ne kaerl naor bedde 
bunt e’west, wi-j as vrouwe de volgende morgen wal 
wetten of et ok zoden an diek hef e’zet. Ik heure neet 
tut de doelgroep zoat dat heet en daorumme was  
ik misschien ok wal zo verbaasd. Et lik jo wal een  
sportwedstrijd woaorbi-j i-j bi-j de finish drek könt zeen 
wat et resultaat van al dee inspanning is.  

Et is wal typerend veur de huidige maatschappi-j.  
Alles mot vlot, dreks, en rap een betjen. 
Snelheid hef zeker veurdelen, low dat veurop stellen. 
Dat snel, sneller snelst begunt al as kind. 
Kleine kinder mot al van alles; veur ow zesde mo-j kön-
nen zwemmen en veur groep 3 mo-j toch al enig benul 
van schrieven en rekenen hebben. Dan krig zo’n kind 
op de laegere schole ok al Engels want daor ku-j neet 
vlot genog met beginnen. Eigenlijk is et baeter dat et 
kind geliek tweetalig wordt op e’voedt. No worden  
miene generatie ok tweetalig op e’voedt maor plat 
telt neet met. Het kind wordt natuurlijk al vrog klaor 
e’stoomd veur een glansrijk vervolg op Schaersvoorde.  
Doar mot zonne blage met 14 al wal wetten welke rich-
ting at hee of zee later uut wil in verband met  
het vakkenpakket. 
 
Ik vraog mien wal is af of de veurdelen opwaegt teggen 
de naodelen. Ik heure dat der steeds maer kinder ne 
burn-out hebt. Zelfs daor bunt ze dan vlot met, al is dat 
natuurlijk neet iets um grappig avver te doon.  
Vlot schakelen wordt ook in de verschillende wark- 
umgevingen verwacht. Snel anticiperen, schakelen een 
tandje bijzetten. Et bunt völ geheurde kreten in het  
bedriefslaeven. Et zol hypocriet waen dat ik der zelf 
neet an met doo. At mienen laptop of smartphone  
kapot is dan mot dat eigenlijk vandage waer in orde 
waen want dat köj jo neet hebben.
Deur snelheid wordt der natuurlijk ok völle maer fouten 
e’maakt, of zoat ze dat in den Achterhook zo mooi zegt:  
Wa-j met de hande lieke zet, stoot i-j met de konte waer 
ovverkop. 

In de politiek wordt der ok steeds sneller gehandeld 
(neet alleen met corona) zonder veuraf te kieken wat  
de gevolgen könt waen. De toeslagenaffaire is der een 
berucht veurbeeld van, waorbi-j heel völle met de  
konte is umme e’stotten. 

Kamerleden schreeuwt verontwaardigt ok maor wat 
umdat ze ’s morgens iets in de krante hebt e’laezen wat 
ze drek effen lieke wilt zetten. I-j mot owzelf profileren 
as deurtastend natuurlijk. 
Zoas gezegd dee snelhied hef veurdelen maor ok ne 
bulte naodelen. Denk allene al is an allen stress, wat dee 
targets, limieten en einddata met zich met brengt. Met 
alle gevolgen van dien. 

Belangrieke zaken wiet niet binnen et tiedsbestek of de 
doelstelling valt wordt ovver de kop e’zene. Zo dreigt 
mensen wiet neet met könt kommen, buuten de boot 
te vallen. De snelle jongens en meiden bunt vake  
opgejaagd en uutendelijke op e’brandt. Ik zag een  
programma genaamd Boedhisme in Nederland, waorbi-j 
der een meditatie festival was. Der laggen 200 mensen 
op een matjen in ne sporthal in absolute stilte te  
meditaeren zodat de deelnemmers tut röste konnen 
kommen. De snelle jongens mosten waer innerlijk  
bewust worden en bi-j eurzelf kommen. Ik zal wal te 
nuchter of te old of beide waen, maor dan denk ik;  
gao lekker een ende wandelen of fietsen. Gewoon veur 
de röste of um de kop los te maken, zonder da-j naotied 
de afstand of snelheid op Facebook zet. Gewoon  
onthaasten in alle opzichten. 

Et allergrootste naodeel van een snelle maatschappij is 
dat iederene dreks een mening meent te motten heb-
ben. Zonder feitelijke argumenten of kennis van zaken 
wordt der allemaole bullshit an meningen en bewerin-
gen op de sociale media e’ gooid. 
Ak dat laeze verlang ik stiekum waer terugge naor de 
credo’s: Mow maor is zeen, effen anzeen en kieken wat et 
wordt. Dat leste zol waer ne mooie reclameslogan veur 
Clearblue waen: Zwanger….. ? kieken wat ’t wordt. Maor 
ja ik heure neet tut de doelgroep.

Doot ’t kalm an in 2022. 

1. Met wie hebben wij het genoegen? 
 Hallo! Wij zijn Onno en Wytske 
 Wij wonen aan de Lichtenvoordsestraatweg 75  

(de oude molenaarswoning van Grevink). 

2. Wat was jullie vorige woonplaats?
 Wij zijn de afgelopen jaren voordat wij in Barlo  

kwamen wonen veel verhuisd. We hebben onder 
andere in Lichtenvoorde, Utrecht, Arnhem, Ruurlo 
en Manchester gewoond. Oorspronkelijk komt  
Onno uit Dinxperlo. Wytske is eigenlijk geen  
echte import, zij is opgegroeid in Barlo aan de  
Markerinkdijk. 

3. Waarom juist Barlo?
 Wij waren opzoek naar een woning in de regio van 

Lichtenvoorde, in de buurt van onze familie en 
vrienden. En als het nog even kon ook nog een  
beetje buitenaf met een tuin. Gedurende onze  
zoektocht naar een huis kwamen wij dit pareltje  
tegen. We hebben er niet lang over hoeven  
nadenken en een bod gedaan.  

4. Sinds wanneer woon je in Barlo?
 In februari 2017 hebben wij de sleutel van het huis 

ontvangen en zijn wij het huis gaan verbouwen,  
we hebben zoveel mogelijk zelf proberen te doen. 
Sinds oktober 2020 wonen wij ook in Barlo. Echter 
ben je met een oud huis nooit klaar, dus we blijven 
vrolijk doorklussen.  

5. Wat is je meegevallen? 
 Gedurende de verbouwing hebben wij onze buren 

leren kennen. Wij werden heel hartelijk ontvangen. 
Sommige buren zitten ook in een tuinclub, heel  
handig voor tuin-tips!

 Ook dachten wij dat we de omgeving van Barlo al 
redelijk goed kenden, maar niks bleek minder waar. 
Tijdens het wandelen kwamen wij allerlei prachti-
ge, voor ons nog onbekende, wandelpaden tegen. 

6. Wat is je tegengevallen?
 Het vele schilderwerk aan het huis. Als het ooit  

klaar is, kunnen we weer opnieuw beginnen…
 Ook de Barlose bergen vallen tegen met het  

hardlopen 😉   
 

7. Wat mis je vooral? 
 Diverse restaurants en cafés op loopafstand. 
 Dan hoeft er niet altijd één de Bob te zijn. 

8. Wat zou je veranderen aan Barlo of 
 de Barloërs?
 Niks. Het is heel mooi en gezellig in Barlo!
 

9. Wat is typisch Barlo of typisch Achter-
hoeks voor jullie?

 Verse eieren halen bij de buren, iedereen zegt 
elkaar gedag, versieringen aan het huis toen we 
officieel verhuisden naar Barlo en vervolgens het 
buurt maken, met neefjes en nichtjes naar speel-
tuin  
De Neeth, de Domme Aanleg  en ‘t plat praoten.    

10. Heb je nog een anekdote?
 Aan het einde van de verbouwing, zittend in de 

tuin achter de heg,  fietsers voorbij horen komen 
die tegen elkaar zeggen: “Zijn ze hier nog steeds 
bezig? Duurt wel lang…” 

 Gelukkig waren wij toen bijna klaar. 

IMPORTIMPORT
10 vragen aan nieuwe Barloërs 
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Ontdekkingstuin
In het voorjaar is de ontdekkingstuin ingezaaid met 
een prachtig bloemenmengsel. Behalve dat het heel 
gezellig stond, was het een-jarig bloemenmengsel 
ook nuttig voor de bijen, vlinders en andere insecten. 
De leerlingen van groep 8 hebben een bijenhotel 
achtergelaten dat toepasselijk is opgehangen bij  
de ontdekkingstuin.

Zodra het tuinseizoen weer begint, wordt de 
ontdekkingstuin weer ingezaaid (en ingepoot) door 
de kinderen van groep 7 en 8 onder begeleiding 
van een vrijwilliger. Ze zullen diverse groenten zoals 
aardappelen, wortelen, courgettes en pompoenen 
gaan verbouwen. Zo kunnen de kinderen eigenhandig 
ervaren hoe je groente zaait, verzorgt en oogst. En met 
die geoogste groenten gaan ze later in het jaar ook  
nog zelf koken in de kookhoek. 

Kaarten bestellen
In het voorjaar van 2021 hebben wij een 
wenskaartenactie georganiseerd. Alle leerlingen  
van school hebben bij verschillende thema’s 
tekeningen gemaakt.  

 
Deze tekeningen zijn 
samengevoegd tot 
toepasselijke wenskaarten  
voor o.a. kerst, geboorte, 
felicitatie en beterschap.  
 
De dubbele wenskaarten zijn 
vervolgens door de leerlingen 
zelf verkocht. Naar aanleiding 
van het grote succes en de vele 
aanvragen voor extra kaarten 
is er nu de mogelijkheid om 
kaarten bij te bestellen. 

De kaarten zijn nu los 
verkrijgbaar, en u kunt zelf  
per kaart een gewenste 
hoeveelheid aangeven.  
De kosten zijn € 1,- per stuk  
en de opbrengt komt ten  
goede aan een nieuw klim 
en speeltoestel voor op het 
schoolplein. 
 
In deze Barlose Berichten  
zit een bestellijst voor de  
wenskaarten.  
U kunt de bestellijst inleveren 
vóór 20 februari 2022 bij  
Nicol Klein Nijenhuis,  
Op ‘t Zilverzand 7.   
 
De kosten kunnen contant 
voldaan worden bij het  
inleveren van de bestellijst  
of het bedrag kan worden  
overgemaakt op rekening van 
de ouderverening.  
De bestelde kaarten zullen  
eind maart bij u bezorgd  
worden.

Nieuws en updates  
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cc je bij het aanrijden van een ree, wild varken of hert 
verplicht bent om de politie te bellen?  Doorrijden 
strafbaar is?

cc er in de Gemeente Aalten vorig jaar 50 reeën zijn 
verongelukt? Dat zijn er 18 meer dan het jaar ervoor. 
Dit vermoedelijk omdat mensen meer gaan wande-
len (corona) op plekken waar reeën  leven en dan 
verstoord wordt. Laten wij op wegen en paden blij-
ven (niet maaipaden) en van de natuur genieten.

cc je in de winter tijdens het wandelen kunt genieten 
van paddenstoelen en (korst)mossen? Vooral de 
mossen zijn dan op z’n mooist.

cc elke boer tien mensen in Nederland aan het werk 
houdt?

cc koeien meer melk produceren als ze naar langzame 
muziek luisteren? Kalmerende muziek stimuleert de 
melkproductie. Zullen de koeien van de leden van 
Excelsior dan meer melk geven? 

cc je de derde zaterdag van maart weer kunt helpen 
met zwerfafval ophalen (als de coronamaatregelen 
dit toestaan)? Het zwerfafval scherpe delen heeft die 
in het voer terecht komen, het dierenleed veroor-
zaakt en boeren hierdoor onnodig onkosten heb-
ben?

cc je vrijwilliger van Stichting Groot Deunk kunt wor-
den en mee kunt helpen met de aanleg en het on-
derhoud van het terrein Groot Deunk?

cc je met familie, vrienden of werk een wandeling kunt 
maken door Barlo? Dit kan ook met een gids die je 
wetenswaardigheden over Barlo vertelt. Info is te 
verkrijgen bij “De Neeth” en “Stichting Groot Deunk” 

cc De Achterhoekse vlag is ontworpen door Paul Heu-
tinck? Hij werd geïnspireerd door een luchtfoto van 
een es in Barlo.

Stichting Groot Deunk
Contact opnemen kan telefonisch: 06-13246510
of een mailtje naar: samenvoordepatrijs@gmail.com
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Deze keer een aantal  “wist je datjes”

Wist je dat…

cc libellen zes poten hebben, maar niet kunnen lopen?

cc een sidderaal 600 volt stroom kan opwekken om zijn 
prooi te verdoven of achtervolgers weg te jagen? 
Over groene stroom gesproken!

cc een regendruppel met 38 kilometer per uur naar 
beneden valt?

cc vlooien 100 keer hun lichaamslengte kunnen sprin-
gen? Ze gebruiken hun tenen als katapult.

cc een albatros van alle vogels de langste vleugels 
heeft? Albatrossen hebben een spanwijdte van 3,5 
meter.

cc een goudhaantje een spanwijdte van slechts 13 tot 
16 cm?

cc de hazelaar op warme dagen in december al bloeit?

cc een buizerd in de winter lopend door de weilanden 
wormen vangt?

cc een ijsvogel en een winterkoning niet goed tegen 
winterse omstandigheden kunnen?

cc een vlinder met de pootjes proeft? Als hij landt en 
hij proeft iets lekkers, dan rolt hij zijn tong uit.

cc een egel 8000 stekels heeft? Bij de geboorte heeft 
een egel slechts 100 stekels en in de eerste tien da-
gen krijgt hij er al 300 bij.

cc je bij de geboorte 300 botten hebt en als je volwas-
sen bent nog maar 206 botten? 
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Sinterklaas
Waar we normaal 
gesproken gezellig met 
alle leden en leiding 
sinterklaas vieren in de 
Markerink middels een 
dobbelspel, moesten 
we dit jaar door de 
maatregelen weer een 
beroep gaan doen op 
de creativiteit van de 
clubleiding. Op maandag 
7 december hebben vier 
jeugdclub-pieten alle 
clubleden verrast met 
een deurbezoek, waarbij 
de leden een heerlijke 
chocoletter en wat 
strooigoed in ontvangst 
konden nemen. Een 
smakelijk cadeau, wat de 
leden vast en zeker met 
hun lieve ouders gedeeld 
hebben.

Oliebollenverkoop
De deur tot deur verkoop met aansluitend een leuk 
samenkomen, tijdens ophalen van de bestelde zakken 
bij het Midwinterfeest in de Markerink, kon wederom 
niet doorgaan. Erg  jammer, maar geen reden om bij 
de pakken neer te gaan zitten. De verkoop is omgezet 
van fysiek aan de deur naar online via de sociale media 
kanalen van club en de Barlo maillijst. Mensen konden 
hun bestelling doorgeven via de mail, waarna online 
betaald kon worden. We waren blij verrast dat zoveel 
mensen, ondanks ons aan de deur te missen, ons online 
vinden konden!

Voor het afhalen werd een strakke drive thru neergezet 
aan de Markerinkdijk. Het ophalen van de bestelde 
zakken ging via een manier die al snel doet denken aan 
de alom bekende drive thru van die ene zaak met die 
grote gele M. Bij loket 1 kon worden gecheckt of het 
aantal bestelde zakken overeenkwam met de naam 
van de besteller, waarna dit werd doorgegeven aan een 
ander loket. 
De besteller kon ondertussen doorrijden naar loket 
2 waar een heerlijke kop koffie, thee of chocomel 
aangeboden werd. In het bezit van een lekker warm 
drankje, kwam men aan bij loket 3 waar de bestelde 
zakken netjes klaarstonden en door de clubleden & 
-leiding werden aangereikt.
De verkoop verliep anders dan anders, maar de 
oliebollen en appelbeignets zullen er vast niet minder 
om gesmaakt hebben.

Een nieuw kalenderjaar, dus tijd voor een nieuwe 
update vanuit Jeugdclub Barlo!
De afgelopen paar maanden is er weer genoeg 
gebeurd, waarin we de lezers van dit mooie blad 
graag even meenemen.
Waar we het clubjaar in september gelukkig fysiek 
konden beginnen, zijn we inmiddels weer beperkt 
tot online samenkomsten. Dit blijft voor leiding en 
leden erg lastig, omdat het voor iedereen natuurlijk 
het leukst is om fysiek samen te komen.

Jeugdclubkoningsschieten
De vakanties zijn jaarlijks het moment waarin we 
een activiteit organiseren met club die afwijkt van de 
normale clubavonden. 
Tijdens de herfstvakantie hebben we thuis bij de 
benjamin van onze leidinggroep, Demi van Eerden, 
een gezellige middag/avond georganiseerd voor de 
clubleden. 

Daar aangekomen was het tijd voor een middagje 
vogelschieten, op een in Barlo gemaakte vogel. Voor 
het maken van deze vogel gaat onze dank nogmaals uit 
naar Jan Groot Nibbelink.
Richting het eind van de middag begon de bloeddruk 
en spanning bij menig clublid op te lopen, nu we 
steeds dichter bij de grote ontknoping kwamen. Wie 
zou het laatste schot gaan lossen? Wie zou de vogel eraf 
schieten en zich koning(in) van jeugdclub Barlo mogen 
gaan noemen? Het antwoord hierop viel snel. Door de 
speakers klonk: “Jochem Kobus, scheet’n”. 
Richten; nog even goed kijken; vinger op de trekker 
plaatsen; trekker overhalen; *Pang!*; gevolgd door 
een luid gejuich. Jawel, Jochem Kobus flikte het. Hij 
mag (voor onbepaalde tijd) de grote titel koning van 
jeugdclub Barlo met zich mee gaan dragen! Hierna was 
het tijd voor het grote feestmaal, patat en snacks van 
de Admiraal. Afsluitend een gezellige spelletjesavond, 
mét traditioneel het favoriete spel Weerwolven spelen 
bij een lekker kampvuur.

Invulling serieuze gedeelte 
In november zijn we gestart met een nieuw project 
waarin we de leden meer inbreng willen geven bij 
de vormgeving van het serieuze gedeelte van een 
clubavond. Omdat we graag onderwerpen willen 
behandelen die aansluiten bij de interesses van 
de clubleden, mogen zij in zelfgemaakte groepjes 
een voor hen interessant onderwerp uitzoeken en 
hier een presentatie over geven. De vorm van deze 
presentatie is vrij te bepalen. Dit mag bijvoorbeeld een 
PowerPoint zijn, maar ook een vlog, een informatieve 
quiz via Kahoot of LessonUp of een geheel andere 
presentatievorm is natuurlijk toegestaan. De eerste 
reacties hierop vanuit de leden zijn overwegend 
positief. Ook in 2022 zullen we hiermee doorgaan.

Rabo ClubSupport
Afgelopen najaar vond de ClubSupport actie van 
de Rabobank weer plaats. Hierbij konden alle leden 
van de Rabobank hun stem uitbrengen op aan deze 
actie deelnemende verenigingen. In Barlo was de 
keuze groots. Zo kon er gestemd worden op o.a. de 
Oranjevereniging, Stichting De Loods, de Scharrelaars, 
maar uiteraard ook op Jeugdclub Barlo! Dit leverde ons 
een mooie cheque t.w.v. €352,02 op. Nogmaals bedankt 
aan iedereen die op ons gestemd heeft. Met dit bedrag 
kunnen we weer leuke dingen mogelijk maken voor de 
Barlose jeugd!

Jeugdclupdate 2022Jeugdclupdate 2022
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Hallo allemaal, ik ben Teun Waalder en heb van  
Merle Janssen het wel bekende stokje gekregen om 
door te geven, ik zal me eerst even voorstellen. Zoals  
ik al aangaf: ik ben Teun Waalder en getrouwd met 
Christa Waalder. Samen hebben we twee zoontjes: 
Tibbe van 9 jaar en Lasse van 7 jaar. 

Wij wonen sinds oktober 2020 op de boerderij  
“Nieuw Pakkebier” aan de Groot Deunkweg 16 in Barlo -  
Aalten, waar voorheen de familie Schutte gewoond 
heeft. Ik ben werkzaam in de installatietechniek en 
heb hierin mijn eigen zaak sinds 6 jaar (Waalder 
Installatietechniek). 
Als hobby mogen we graag corsobouwen 
(Lichtenvoordse afkomst, dan krijg je dat ☺), 
barbecueën, leuke dingen doen/dagjes uit met 
vrienden en familie. 

Ik heb gekozen voor een barbecuerecept; duurt wat 
langer maar wel erg lekker en makkelijk te doen, en ook 
leuk om te doen. Ga het proberen en smakelijk eten 
alvast! Ik geef graag de pen door aan Geja Ligterink  

Recept voor kippendijencake:
Een slow cooking gerecht, niet heel moeilijk maar goed 
te doen voor zowel op de BBQ als in de oven.
Tevens een recept welke ook nog te upgraden is met 
extra groentes/kruiden naar eigen wens/inzicht

Tijdindicatie circa 4-5 uur

Ingrediënten kippendijencake:
1kg kippendijen
450gr ontbijtspek
150gr barbecuesaus
Kippendijenvulling
Kippenrub

Ingrediënten kippendijenvulling:
125gr spekblokjes
100gr champignons
40gr kippenrub
3 tenen knoflook
2 rode paprika’s
2 uien

Ingrediënten kippenrub:
50gr bruine basterdsuiker
30gr zeezout
15gr paprikapoeder
15gr zwarte peper
10gr gerookte paprikapoeder
10gr knoflookpoeder
10gr uienpoeder
2gr cayennepeper 
(eventueel een standaard kippenrub volstaat ook)

Benodigdheden:
Bakkwast
Cakeblik 30cm
Kernthermometer
Pannetje
Optie: rookpellets kersen
Slow food BBQ/smoker/ook goed in de oven te 
doen

Bereiding:
Zet alles klaar voor de kippendijencake, maak de 
barbecue/oven gereed op 120°C.
(zet de barbecue klaar op de indirecte methode) 
Maak een kippenrub door de bruine basterd suiker, 
zeezout, paprikapoeder, zwarte peper, gerookte 
paprikapoeder, knoflookpoeder, uienpoeder en 
cayennepeper met elkaar te mengen in een vijzel 
(vermalend vermengen). 

Snijd de 
kippendijen in 
niet te kleine 
blokjes.
Meng de 
kippendijen-
blokjes met  
20 gram van de 
kippenrub, laat 
dit 15 minuten 
intrekken.
Snijd ondertussen de uien in halve ringen, de rode 
paprika’s in reepjes, hak de knoflook in grove stukjes en 
snijd de champignons in vieren.

Voeg de spekblokjes toe aan de kippendijblokjes en 
meng  dit door elkaar.
Bekleed het bakblik (30cm) met de repen ontbijtspek.

Leg het 
ontbijtspek 
zo neer dat 
ze de bodem 
bedekken en 
over 1 zijkant 
van het cakeblik 
hangen.
Smeer over het 
ontbijtspek 
op de bodem 

een beetje barbecuesaus en strooi daar een beetje 
kippenrub over heen.

Bekleed nu de 
andere zijde van 
het cakeblik en 
als laatste de 2 
kort zijden.
Zorg dat het 
ontbijtspek op 
de bodem over 
elkaar heen ligt. 

Smeer de bodem van ontbijtspek in met barbecuesaus 
en strooi daar overheen wat kippenrub.

Als eerste laag vul je het cakeblik met de uien, paprika, 
knoflook en de champignons. Leg daarop een laag 
kippendijenblokjes met spekblokjes.
Druk dit goed aan zodat alles goed gevuld is en leg 
hierover nog een laag uien, paprika’s, knoflook en 
champignons. En vervolgens een laag kippendij en 
spekblokjes bestrooid met kippenrub.

De laatste laag 
vulling wordt 
wederom de 
uien, paprika’s, 
knoflook, 
champignons.
Vouw het 
ontbijtspek 
over de 
kippendijencake om en om dicht, zodat de cake mooi 

gesloten is.
Strooi als 
laatste nog wat 
kippenrub over 
de cake.
Zet de cake in 
de oven of op 
de BBQ, bij de 
laatste boven 
de indirecte 
zone.

Laat de cake garen tot kerntemperatuur van 58°C (voeg 
evt. rook hout kersen bij BBQ toe)
Bij 58°C kerntemperatuur; giet het vocht uit het bakblik 
in een bakje (om hier later glacé van te maken).
Haal de cake uit het cakeblik en leg de cake terug in de 
indirecte zone van de BBQ of oven.
Gaar de kippendijencake door tot een kerntemperatuur 
van 78°C.
Breng voor de 
glacé het vocht 
uit het cakeblik 
samen met de 
barbecuesaus al 
roerend aan de 
kook en laat het 
5 minuten op 
laag vuur rustig 
inkoken. 
Zodra de saus wat ingekookt is glaceer de cake rondom 
en laat dit rustig karamelliseren voor een mooie kleur 
en smakelijke korst.

Als de cake 78°C 
is (kerntem-
peratuur), mag 
deze uit de 
oven of van 
de BBQ, laat 
deze nog 15  
minuten rusten 
………… 
daarna serveren 
maar!      

Heel Barlo Bakt:
Teun’s kippendijencake Teun’s kippendijencake 
Door: Teun Waalder
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Hier weer een berichtje vanuit de Rupsjes.
Allereerst wensen we iedereen een gelukkig  
nieuwjaar toe!

We kijken nog even terug naar de laatste maand  
van 2021.
Eerst hebben we een gezellig Sinterklaasfeest gevierd. 
Sinterklaas heeft met zijn Pieten een bezoek gebracht 
aan de Rupsjes.
Hij heeft de kindjes een boek voorgelezen en we  
hebben samen voor hem gezongen. Alle kinderen heb-
ben hun pietendiploma behaald en er was  
voor iedereen een mooi cadeau!

Daarna hebben we ook kerst met elkaar gevierd.
Samen lekker gegeten en de groep was versierd  
met mooie lampjes en kerstballen!

En nu is het 2022!! Voor de Rupsjes een feestelijk jaar! 
Want op 1 september bestaat kinderdagverblijf  
de Rupsjes 10 jaar!! Tijd voor een feestje dus!
 
Wij kijken ernaar uit en zullen jullie informeren over  
hoe we dit gaan vieren. 

Peuteropvang bij de Rupsjes
Verder willen wij jullie nogmaals laten weten dat wij op 
de groep ook Peuteropvang aanbieden. Dit zijn korte 
blokjes opvang van 8.30-12.30 uur. In de middag is het 
ook bespreekbaar. De kinderen worden hier voorbereid 
op de basisschool. Ze leren met elkaar te spelen en te 
delen, maar ook te wachten op elkaar en met elkaar 
om te gaan. Ze krijgen allerlei activiteiten aangeboden, 
zingen veel en er wordt veel voorgelezen. Dit alles in 
een bepaald thema die een periode van ongeveer 6 
weken loopt. Natuurlijk is er ook genoeg tijd om lekker 
te spelen, zowel binnen als buiten.

Voor deze opvang hebben ouders recht op kinderop-
vangtoeslag. Komen jullie hiervoor niet in aanmerking, 
dan mag jullie kindje toch gewoon naar de peuterop-
vang en subsidieert de gemeente. Wij regelen dit dan 
voor jullie zodat alle peuters gebruik kunnen maken 
van de peuteropvang. De basisscholen onderschrijven 
het belang van een goede voorbereiding op een voor-
schoolse opvang.
 
Heb je interesse, neem dan gerust contact op 
0315-231 775 of via de mail met mariel@juutenco.nl.  

Groetjes
Auke, Erika, Wendy en Anke

Op zaterdag 19 maart 2022 is weer de Landelijke 
Opschoondag. 
Al 20 jaar bundelen vrijwilligers hun krachten om 
tijdens deze dag samen zoveel mogelijk zwerfafval op 
te ruimen. 

Met elkaar hebben we inmiddels duizenden zakken 
afval verwerkt. Maar we zijn er nog niet! In 2022 
gaan we op 19 maart aan de slag.  Meer informatie is 
binnenkort te vinden op www.barlo.nl

Joanne Luiten hielp in 2019 met zwerfvuil opruimen, zij is 
dit blijven doen, onlangs kocht ze nog nieuwe grijpers.

OproepOproep
“We moeten samen zorgen voor “We moeten samen zorgen voor 
een schone omgeving”een schone omgeving”

Bericht van de RupsjesBericht van de Rupsjes

 

Terrazzo Tegelwerken Kitwerken Renovatie 

          T.0543-539762 / 06-47699406 

               www.timmersbarlo.nl 

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

www.timmersbarlo.nl

Het begint met een idee, of misschien helemaal geen idee, 
Soms alleen een vraag of behoefte.

tHe project ziet het telkens als een uitdaging om vanuit die vraag of dat kleine ideetje
het groeiproces naar iets moois te verzorgen

Of het nu gaat om het ontwerpen van een logo, en vormgeven en verzorgen van   
een complete huisstijl, het opmaken van een advertentie, themapagina’s,  

complete magazines, een bedrijfsfolder  of uw eigen specifieke uitnodiging,
tHe project ziet de uitdaging en verzorgt dit tot in de puntjes.

tHe project • Gerard te Hennepe • Spoordijk 4, 7121 LD Aalten  
mob. 06 2924 37 02 • tel. 0543 451 808 

 info@theproject.nu  • www.theproject.nu

 

Afgelopen december hebben bakfanaatjes Liva 
Rotink en Mila Koskamp een heuse drive-thru aan 
de Vlasspreideweg georganiseerd voor familie en 
vrienden, waarin zij zelfgebakken taart, brownies, 
popcorn en drankjes verkochten. 

De opbrengst was bedoeld 
voor KiKa en Excelsior. 
Uiteindelijk waren de 
circa 70 taartpunten, 
vele zakjes popcorn en 
talloze drankjes binnen 
een paar uur uitverkocht! 
En de opbrengst? 75 
euro voor elk doel. 
Een mooie opbrengst! 
En de dames hebben 
heel veel bakplezier en 
verkoopplezier gehad.

Drive-thruDrive-thru
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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

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

   

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 

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


