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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  & Christel Frenken
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 Neethweg 6
M | 06-2122 0341 (Christel Frenken)
barloseberichten@gmail.com

Agenda blz. 5

Koffie dinken en eten bij de buurtgenoten blz. 5

Rupsjes: 10 jaar opvang in Barlo blz. 6

Voorjaarsclub update blz. 9

Heel Barlo bakt! blz. 10

Nieuwsbericht van de Christelijke 

Oranjevereniging Wilhelmina Barlo blz. 11

Geert Hebbink: De Nieuwe Directeur van

Christelijke Basisschool Barlo blz. 12

Excelsior Barlo - Herinneringen 

van Bert Helmink blz. 14

Nieuws en updates C.B.S.B. blz. 19

Barlo Natuurlijk blz. 20

Column Jan van Eerden: Ik heb der 

uutendelijke de laeftied veur. blz. 22

Hier woon ik: Mika Schenk blz. 23

Van De Redactie
Beste lezers, 

Voor u ligt weer een uitgebreide Barlose Berichten. Geweldig dat we weer een krant met 
leuke berichten uit Barlo en omstreken kunnen vullen. Ook deze editie is er weer genoeg 
om over te schrijven, het jubileum van Excelsior, het tienjarig bestaan van de Rupsjes en een 
interview met de directeur van CBS Barlo.  

Heeft u leuke weetjes of iets interessants te vertellen? Henk Koskamp en Jan Ebbers komen 
graag bij u langs voor een interview en een mooie foto. Wil u zelf graag iets aanleveren? 
Heel graag, want samen maken we de Barlose Berichten!

Mocht u belangstellenden kennen die Barlose Berichten graag willen ontvangen dan kunt u 
dit doorgeven. Tegen een vrijwillige bijdrage kunnen mensen Barlose Berichten bezorgd of 
toegestuurd krijgen.

Veel leesplezier! 
Jan Ebbers
Henk Koskamp
Christel Frenken-Sonderlo

Colofon In deze uitgave

Je maakt het natuurlijk met Lageschaar

Fleurige plantconcepten: 

onderhoudsarm, natuurlijk en kleurrijk

G.M. Hoenderboom

Bouwen met vertrouwen

Gerry Hoenderboom
06-51190400
info@hoenderboom.com
www.hoenderboom.com

dee komtdee komt  an!an!

theaonnink@hetnet.nl

theaonnink@hetnet.nl

Streektaalwenskaarten
Verkrijgbaar bij: 
* Messink en Prinsen Aalten
* VVV-onderduikmuseum Aalten

Wenskaarten in de streektaal

markerinkdijk 30
7122 rk aalten

0543 451232 
 06 437 919 63

hermanonnink30@gmail.com
www.streektaalwenskaarten.nl

              

                                                       
           CWV Barlo BV 

*Loonwerk                    *Tuinmachines 

*Grondwerk                 *Drainage 

*Containertransport  *Egalisatie 

*Mesttransport          * Bestratingen    

                                                                      
Tel 0543 451248 www.cwvbarlo.nl 
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2022:
Diverse activiteiten ivm 100 jarig jubileum 
Muziekvereniging Excelsior

20 april*
27 april:  Koningsdag
4 mei*
18 mei* 
25 mei:   gezamenlijk eten voor 70-plussers   
  (zorgcoöperatie)
1 juni*
15 juni*
29 juni*
6 en 7 juli:  Revue Oranjevereniging
9 juli:   Oranjefeest met feestavond
10 juli:    12.00 uur: Frühshoppen

13 juli*
27 juli*
10 augustus*
24 augustus*
4 september:  fietstocht Oranjevereniging
7 september*
21 september*

*Koffie drinken bij de Neeth (pannenkoekenboerderij)
Van 10.00 uur tot 11.30 uur (Zorgcoöperatie Barlo/Dale)

Basisschool:
Meivakantie:  30 april t/m 8 mei 2022                                                                                            
Zomervakantie:  9 juli t/m 21 augustus 2022 

AGENDAAGENDA

Voor de coronatijd was het de gewoonte om 
2-wekelijks samen met andere 70-plussers uit Barlo 
koffie te drinken in de huiskamer bij De Neeth.
Nu we weer wat vrijer zijn, willen we deze goede 
gewoonte hervatten.

Wij nodigen u uit om op de eerst volgende keer, 
woensdag 18 mei 2022 om ca. 
10 uur naar de pannenkoekenboerderij De Neeth te 
komen. U betaalt voor de koffie (met koek) de luttele 
prijs van één euro. 

Bent u slecht ter been en wilt u opgehaald worden, bel 
dan even met Ina Luiten, telefoon: 0543 451374.

Wij zien u graag verschijnen.

De koffie-commissie: 
Willemien van Eerden
Mieke Hoezen,
Dora Brethouwer,
Ini Ebbers

Koffie drinken bij de Neeth! Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

• woensdag 18 mei 2022
• woensdag 1 juni 2022
• woensdag 15 juni 2022
• woensdag 29 juni 2022
• woensdag 13 juli 2022
• woensdag 27 juli 2022

• woensdag 10 augustus 2022
• woensdag 24 augustus 2022
• woensdag 7 september 2022
• woensdag 21 september 2022
• woensdag 5 oktober 2022
• woensdag 19 oktober 2022
• woensdag 2 november 2022
• woensdag 16 november 2022
• woensdag 30 november 2022
• woensdag 14 december 2022
• woensdag 28 december 2022

Verder is ook het eten bij mensen thuis hervat. De 
eerste keer is al gebeurd bij Fam. Ebbers, Markerinkdijk 
(pannenkoeken) de volgende keer is op 25 mei bij Henri 
en Tamara van Eerden, Aladnaweg.

Lijkt het u leuk om een keer mee te eten of om 
een maaltijd te koken voor een gezelschap dan 
kunt u contact opnemen met Jannie Rendering, 
telefoonnummer 0543-451154. 

Koffie drinken en eten bij buurtgenotenKoffie drinken en eten bij buurtgenoten

Grootdeunkweg 10
7122 RS  Aalten

www.rendering.nl

Er wordt niet aan particulieren verkocht

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

• NIEUWBOUW

• VERBOUW

• RENOVATIE

• ONDERHOUD

Sla de spijker op de kop met
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Je maakt het natuurlijk met Lageschaar

Fleurige plantconcepten: 

onderhoudsarm, natuurlijk en kleurrijk

 
                  

      110000%%  zzuuiivveerree  eenn  bbiioollooggiisscchhee  ssppeellttpprroodduucctteenn!!  

 
Hinke Koster 
info@hetspelthuis.nl 
www.hetspelthuis.nl                     
Tel.: 0543-848749 

 

 

 

 

 

  

 

     

       

  

 

  

 

    

       

 

 

 

  

 

     

 

     

        

 

 

 

 
 
 

  
 

Speltmeel 
Speltpasta’s 
Cadeaupaketten 
Workshops 

 

  

“Veel sterkte en gezondheid toegewenst 

in deze onwerkelijke tijden. 

#samensterk - Barlo’s Belang”

www.deneeth.nl

info@deneeth.nl

Tel: 0543-451069  
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Een interview met Anke Kolstee is een plezierige taak. 
In de eerste plaats omdat Anke met genoegen vertelt 
over haar werk bij de Rupsjes, maar ook omdat het de 
eerste aprildag is met mooi weer, zodat we buiten bij 
haar huis aan het eind van de Vlasspreideweg kunnen 
verpozen. Dat buiten zitten heeft ook te maken met 
het feit dat Anke het corona-virus heeft opgelopen, 
zodat we fysiek afstand moeten houden. Ze vertelt met 
enthousiasme over haar werk bij de Rupsjes.

De allereerste opvang van kinderen in Barlo dateert 
al van 1992. Het waren Thea Onnink, Marijke Navis en 
Arda Obbink die al snel inzagen dat bij veel ouders de 
behoefte bestond om enige vorm van opvang te 
organiseren. Vandaar dat Barlotje werd opgericht. 
Ouders konden ’s morgens van 9.00 – 12.00 uur hun 
kinderen naar Barlotje in het Verenigingsgebouw 
en later de Markerink brengen voor opvang. Op een 
gegeven moment stopte Barlotje  omdat er te weinig 
aanbod aan kinderen was. 

In de jaren die volgden, werd de behoefte aan allerlei 
vormen van opvang groter. De maatschappij 
veranderde in snel tempo, de opkomst van de brede 
school werd een feit, maar ook het gegeven dat beide 
ouders vaak een betaalde baan hadden, werd een  
normaal en geaccepteerd feit. 

In 2012 ontstond de noodzaak om meerdere diensten 
aan te bieden. Daarom werd samenwerking gezocht 
met Juut & Co en zo ontstonden de Rupsjes. 
Zij verzorgen momenteel kinderdagopvang, peuter-
opvang en flexibele opvang. Om niet teveel in detail te 
treden is het nu zo dat er opvang is voor alle kinderen 
van 0 – 4 jaar en zo nodig van 7.00 uur tot 18.00 uur. 
Uiteraard  afhankelijk van de wensen van de ouders. 
Afhankelijk van het inkomen van de ouders betaalt ook 
de overheid mee aan een goede kinderopvang.

Anke werkt nauw samen met 3 andere leidsters: Wendy, 
Mendy en Auke. Alle 4 dames werken gemiddeld 26 uur 
per week en ze stellen zich flexibel op bij het invullen 
van soms gevarieerde roosters.

Het grote voordeel van de kinderopvang is dat de 
kinderen al op zeer jonge leeftijd contact hebben met 
leeftijdsgenoten en dat ze al spelend ook voorbereid 
worden op de basisschool.

De toekomst voor de Rupsjes ziet er rooskleurig uit. 
Het lijkt erop dat er in de toekomst voldoende aanwas 
zal zijn. En natuurlijk zal er, volgens Anke, alles aan  
gedaan worden, om een aantrekkelijk optie te zijn,  
door goed contact te houden met de ouders.  

En natuurlijk een leuke en leerzame tijd te bieden voor 
de kinderen. Door de kleinschaligheid lukt dat tot nu 
toe prima.

Het 10-jarig jubileum van de Rupsjes wordt natuurlijk 
gevierd. De bedoeling is dat de hele Barlose bevolking 
een uitnodiging krijgt om op 3 september a.s. met zijn 
allen naar de Markerink te komen om het feestje mee 
te vieren. Dat is van 14.00 tot 16.00 uur. Op die dag zal 
worden getoond wat er zoal gebeurt tijdens de kinder-
opvang. Dit alles met tijd voor een praatje, een hapje en 
een drankje.

Ik bedank Anke voor haar tijd en wens haar en haar 
collega’s veel succes met de volgende 10 jaar Rupsjes!

In oktober 2019 is voor de eerste keer de tentoonstel-
ling Barlo kunst gehouden bij de Neeth. Dat was een 
groot succes. Niet alleen wat betreft het aantal bezoe-
kers maar ook het aantal deelnemers overtrof onze 
verwachtingen. 

We hebben daarom besloten om eind 2023   een twee-
de editie te organiseren.  We hopen dat er weer veel 
deelnemers zijn, vandaar deze vroeg aankondiging.   
Zo krijgen oude en nieuwe aspirant “kunstenaars” ruim 
de tijd om wat moois te maken. Laat je niet afschrikken 
door het woord: kunst, want we zijn allemaal amateurs 
en bovendien is kunst vooral een kwestie van smaak. 
Schilderijen, fotokunst, objecten en andersoortige 
werkstukken, alles is welkom. 

We roepen ook mensen op die nog nooit een penseel, 
potlood of ander kunstattribuut ter hand hebben  
genomen om eens uit de comfortzone te stappen en 
iets moois proberen te maken. Kunst is natuurlijk een 
breed begrip en zou mooi zijn dat er verschillende 
zaken tentoongesteld kunnen worden.  

Veel succes en vooral veel plezier.  

Herman Onnink 0643791963

Jan van Eerden 0638344570

De Rupjes: 10 jaar  De Rupjes: 10 jaar  
opvang in Barlo.opvang in Barlo.  
Door:  Jan Ebbers

Markerinkdijk 17, 7122 RK  Aalten 0543-451110

Barlo kunst 2.0Barlo kunst 2.0
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Inmiddels is het voorjaar van 2022 aangebroken. 
Tijd voor een nieuwe editie van Barlose
Berichten, tijd voor een nieuwe update vanuit de 
jeugdclub (de clupdate ??). In de vorige editie viel 
te lezen dat we ons beperken moesten tot online 
creativiteit. Sinds eind januari zijn we gelukkig weg 
achter het beeldscherm en weer terug in de Markerink. 
Zowel online als fysiek zijn we de afgelopen tijd lekker 
bezig geweest. De hoogtepunten uit deze tijd nemen 
we hieronder graag even met jullie door.

Fotospel
Midden januari hebben we een online clubavond 
gehad, in de vorm van een bloedstollende Kahoot-
quiz. Voor deze quiz heeft iedereen (leden en leiding) 
een baby/kinderfoto van zichzelf naar de
organiserende leiding opgestuurd. Tijdens de quiz 
moest geraden worden wie er op de foto te zien
was. Dit bleek soms nog erg lastig te zijn, er was 
niemand die alle foto’s goed heeft geraden.

Voorjaarsvakantie activiteit
De voorjaarsvakantie, het ideale moment om een leuke 
buitenactiviteit te organiseren! Ditmaal hebben we 
een dropping gehouden. De leden werden voortijd 
verdeeld in groepjes en per groepje in een trailer die 
achter een trekker zat vervoerd naar de dropplaats.
Elke groep kreeg een rauw ei mee, wat heelhuids zou 
moeten terugkomen bij de Markerink.

De leiding ging ondertussen met auto, scooter, 
elektrische fiets en quad op zoek naar de groepjes om
ze te pakken te krijgen. Eenmaal gepakt kreeg men 
een strafpunt, waarna ze de tocht konden vervolgen. 
Zonder gebruik te kunnen maken van Google Maps 
blijkt het zoeken van de weg best lastig, maar gelukkig 
hebben we alle leden aan het eind van de avond weer 
teruggezien bij de Markerink en hoefden we niemand 
als vermist op te geven.

Jantje Beton
Onlangs zijn we in Barlo rond geweest om te 
collecteren voor stichting Jantje Beton. Deze stichting
zet zich in om buitenspelen aantrekkelijk en mogelijk 
te maken voor kinderen en jongeren. Naast de deur tot 
deur collecte, hebben we een online collecte gestart 
om ook de mensen bij wie we niet aan de deur konden 
komen te bereiken.

Van het opgehaalde geld gaat 50% naar Jantje Beton. 
De overige helft gaat linea recta naar onze
eigen kas, waardoor we weer meer mogelijkheden 
hebben om leuke avonden te organiseren voor
onze clubleden. Op het moment van schrijven weten 
we helaas nog niet wat er exact opgehaald is.
Zodra we dit weten, zullen we dit delen op Facebook en 
Instagram.

Jaarfeest
Momenteel zijn we druk bezig met de opstart voor de 
vormgeving van het jaarfeest, waarbij we aan
ouders en alle andere belangstellenden laten zien wat 
we het afgelopen clubjaar (in dit geval jaren,
omdat er sinds 2019 helaas geen jaarfeest meer heeft 
kunnen plaatsvinden) gedaan hebben met
club. Dit jaar zal het jaarfeest plaatsvinden op 
vrijdagavond 27 mei in de Markerink. De tijd zal later
via onze sociale media kanalen met jullie worden 
gedeeld. Zet het jaarfeest vast in je agenda en
houdt onze socials in de gaten om op de hoogte te 
blijven!

Voorjaarsclub updateVoorjaarsclub update
 

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 

         
                                           
  
  
 
 
 

     
                                   
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vragenderweg 35-B 
7131 NS  LICHTENVOORDE 

T: 0544 – 398800 
www.rooksinterieursystemen.nl 

www.rooksspanplafondsystemen.nl 

� SYSTEEMWANDEN 
� SYSTEEMPLAFONDS 
� BETIMMERINGEN 
� TOTALE BINNEN- (AF)BOUW 
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Terrazzo Tegelwerken Kitwerken Renovatie 

          T.0543-539762 / 06-47699406 

               www.timmersbarlo.nl 

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

www.timmersbarlo.nl
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Hallo allemaal, deze keer is het mijn beurt om een 
recept met jullie te delen voor Heel Barlo Bakt.
Voor wie me nog niet kent; mijn naam is Geja Ligterink, 
getrouwd met Hermen en moeder van 3 zoons Jelmer, 
Job en Jesse. Wij wonen aan de Nijhofsweg op de 
Scheper. Ik werk als pedagogisch medewerker op de 
peuteropvang in Aalten.

Dit recept heb ik gekregen van een collega en het is erg 
lekker en ook leuk om met kinderen te maken en op te 
eten.

Marshmallow/noten brownie:

Ingrediënten:
150 gram boter in stukjes   
250 gram basterdsuiker
125 gram pure chocolade in stukjes  
1 theelepel vanille extract
3 eieren     
125 gram bloem
30 gram cacaopoeder    
180 gram walnoten of peacannoten in stukjes
45 gram mini marshmallows 

Bereiding:
1  Verwarm de oven voor op 180 graden, vet een   
     rechthoekige bakvorm van 20 cm in met boter.
2  Bedek de bodem en 2 opstaande randen met   
     bakpapier zodat je de brownies goed uit de vorm 
     kunt krijgen.

3  Smelt de boter en de chocolade al roerend in een       
    kom boven een pan water(au bain-marie). Laat
    iets afkoelen.
4  Klop de eieren, suiker en vanille-extract luchtig met     
    de mixer. Roer het chocolademengsel erdoor
    en schep de gezeefde bloem en de cacaopoeder   
    erdoor. Roer de noten en de marshmallows erdoor.
5  Doe het deeg in de vorm en bak het 40-45 minuten 
     tot het iets is gerezen en de bovenkant stevig   
     aanvoelt.
6  Laat de cake afkoelen in de vorm (het zal iets
     inzakken). Als het volledig is afgekoeld snij je het in    
    vierkantjes.

Smullen maar.

Ik geef de pen door aan Greetje van Eerden.
   
  

Heel Barlo Bakt:
Geja’s Marshmellow/noten brownie Geja’s Marshmellow/noten brownie 
Door: Geja Ligterink

Nieuwsbericht van de ChristelijkeNieuwsbericht van de Christelijke  
Oranjevereniging Wilhelmina BarloOranjevereniging Wilhelmina Barlo

Onlangs heeft de Oranjevereniging haar jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden en daarin zijn enkele 
zaken besproken die we hier graag met jullie willen 
delen.

Naast enkele bestuurlijke verschuivingen hebben we 
gesproken over ons komende Oranjefeest, na twee jaar 
geen feest te hebben mogen organiseren gaan we er 
dit jaar weer volop van genieten.

Zet alvast de volgende data in jullie agenda, dit willen 
jullie natuurlijk niet missen

• Woendag 6 & donderdag 7 juli  Revue
• Zaterdag 9 juli dagfeest met ’s morgens het ophalen   
  van de koning, ’s middags het feest met het Konings
  schieten en ’s avonds de voetjes van de vloer op de 
  dansavond.
• Zondag 10 juli Frühshoppen dat dit jaar iets minder 
   Früh begint dan we gewend waren namelijk om 
   12 uur.
Rond deze activiteiten zijn ook enkele veranderingen 
ontstaan die we met jullie willen delen. 

Allereerst zijn we genoodzaakt de prijs van onze 
munten iets te verhogen. Noodzakelijk i.v.m. de steeds 
meer stijgende prijzen. Na lang beraad heeft het 
bestuur gemeend de prijs met € 0,25 te moeten 
verhogen. De prijs van een muntje zal dus vanaf 
koningsdag 2022 € 1,25 zijn. Hiermee heeft het bestuur 
het idee beter kostendekkend te kunnen zijn.

Voor het Koningsschieten het volgende: In de laatste 
jaren, voor de gedwongen feestpauze, viel het ons op 
dat de deelname bij het koningsschieten steeds wat 
meer terug liep. 

Met name bij de volwassenen leek de drempel om deel 
te nemen wat hoog is. Wij hopen dat dit niet is omdat 
de lat te hoog ligt om het jaar erop het Koninghalen te 
organiseren. Omdat wij vinden dat het koningsschieten 
voor jong- en oud volwassenen uit Barlo en Aalten bij 
Oranjefeesten hoort, willen wij benadrukken dat mocht 
je koning(in) worden, het niet noodzakelijk is dat je 
een super grote tuin hebt of een (halve) bunder grond. 
Het halen van de Koning kan altijd op een andere plek 
worden georganiseerd.

Wij als bestuur willen dan in overleg met de Koning 
zorgen voor een geschikte locatie. Ook moeten de 
deelnemers zich niet verplicht voelen om een soort 
pre-oranje feest te moeten organiseren bij het Koning 
halen. Dit mag naar eigen goed dunken worden 
ingevuld.     
              
Daarnaast hebben wij als vereniging het standpunt dat 
je ook mee mag doen als je niet voor het koningschap 
wilt gaan, wil je stoppen na het afschieten van de
 vleugels en andere ledematen dan is dat geen 
probleem. Schiet je uiteindelijk de romp eraf, dan mag 
je je Koning/Koningin noemen en krijg je naast alle 
roem ook nog een 80 munten. Voor het Koning(in) ha-
len het jaar erop ontvang je 250,- euro. De kosten voor 
de vogel zijn voor rekening van het bestuur.
Dus volgens ons reden genoeg om je gewoon in te 
schrijven en gezellig mee te doen. Wij hopen op een 
grote deelname van jong en oud.

We gaan er weer een fantastisch Barlo’s feest van 
maken nu het weer mag, wi’j zeet ons dan!

Groeten van het Bestuur van de Oranjevereniging Barlo.

 

 

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 
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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 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
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Geert Hebbink: De nieuwe directeur  Geert Hebbink: De nieuwe directeur  
van Christelijke Basisschool Barlo.van Christelijke Basisschool Barlo.
Door: Jan EbbersDoor: Jan Ebbers

Al werkt Geert maar 1 dag per week in Barlo, toch is hij 
gemakkelijk bereikbaar en is een afspraak snel 
gemaakt. Woensdag is zijn Barlo-dag en om 13.00 uur 
zit hij paraat voor een gesprekje met Barlose 
Berichten.

Geert is een open en vriendelijk persoon, die gemak-
kelijk praat en waarmee snel een goede verstand-
houding bereikt wordt. Hij vertelt met enthousiasme 
over zijn werk bij “Accent Scholengroep”, want behalve 
bij “CBS Barlo” is hij ook directeur bij “IKC De Triangel” 
in Aalten.

Hij woont samen met zijn vrouw (Mariëlle) en zijn 
zoontje Milan (3 jaar) in Zelhem. Ze verwachten eind 
mei een 2e kindje. Geert is geboren en getogen in 
Zelhem en hij komt uit een onderwijzersgezin. 
Zowel zijn vader als zijn moeder werken in het onder-
wijs. Hij is een Achterhoeker in hart en nieren en kan 
prima “plat proaten”, al wijkt het Zelhems wel wat af 
van het Barlo’s plat. Hij is 33 jaar oud.

Eerdere ervaring heeft hij opgedaan als onderwijzer bij 
“SBO nieuwHessen”, een school voor speciaal basis-
onderwijs in Aalten. Hij heeft daar vanaf 2011 gewerkt, 
de laatste 2 jaar als directeur.

De functie van de “lagere school” zoals de ouderen 
onder ons kennen, is in de loop van de jaren sterk 
veranderd. Vanaf ongeveer je 6e levensjaar ging je 
daar naar toe en na je 12e jaar was je klaar en kon je 
naar een vervolgopleiding. Je volgde klassikaal 
onderwijs en als je niet mee kon, bleef je zitten en 

moest je doubleren. Als brede basisschool verzorgen 
we samen met Juut & Co het aanbod voor kinderen 
van 0 -13 jaar. Wij verzorgen het onderwijs, zij 
verzorgen de kinderopvang, peuteropvang en buiten-
schoolse opvang.  Ook de wijze van lesgeven is sterk 
veranderd. Onderwijs is zeer individueel. Ieder kind 
krijgt de nodige aandacht en het is vaak zo dat dat 
kinderen uit verschillende groepen bij elkaar geplaatst 
worden om zo van elkaar te leren. Kinderen worden 
ook uitgedaagd eerst zelf maar eens te bedenken hoe 
je dingen kunt vinden: bijv. door de computer te 
gebruiken, je medescholieren te vragen en natuurlijk 
zal de leraar, zo nodig helpen.

Om dat allemaal te bereiken, moet je wel over een 
groep gemotiveerde leraren beschikken en dat zijn in 
Barlo 3 leerkrachten en 4 leerkrachtondersteuners en 
onderwijsassistenten. Verder is er nog een intern 
begeleider, Greetje Wagenvoort. Zij assisteert Geert op 
vele terreinen bij zowel IKV De Triangel  als in Barlo.

Ook aan andere aspecten van onderwijs wordt 
gedacht. Er is een groentetuin en sinds kort is er een 
ruim hok met ren geplaatst waar kleine dieren hun 
plek vinden en die ook verzorgd moeten worden door 
de kinderen. De naam van het dierenverblijf is 
“De Barlose Beestenbende”. Dat je leerlingen ook daar-
voor verantwoordelijkheid kunt laten dragen vindt 
Geert belangrijk.

Het voortbestaan van de school in Barlo loopt voor-
lopig geen gevaar. Op dit moment zijn er 56 kinderen 
De komende jaren zal dit aantal iets zakken, maar 
Geert heeft goede moed voor de toekomst. 
Ook worden er nog zaken verbeterd aan het gebouw: 
de toiletten worden vernieuwd en er worden zonne-
panelen op het dak geplaatst, waardoor men zelf-
stroom opwekt.

Ook CBS Barlo heeft in het kader van overheids-
subsidie de mogelijkheid om achterstanden, die door 
corona zijn ontstaan, weg te werken. 

Dit door extra ondersteuning te bieden aan leerlingen 
die dat nodig hebben.

Geert vertelt met verve over zijn werk in Barlo en hij 
is mijns inziens de juiste man op de juiste plaats om 
leiding te geven aan een Christelijke Basisschool met 
de daarbij horende waarden en normen.

••
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

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
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In het vorige nummer van Barlose Berichten staat te 
lezen dat ik, als oudste lid, met u op “hilarische wijze” 
de eerste honderd levensjaren van Excelsior zal door-
nemen. Omdat Excelsior een muziekvereniging is en 
geen revuegezelschap vind ik “hilarisch” wel een groot 
woord. Wel heb ik leuke anekdotes en uitdrukkingen 
kunnen opsporen, voorvallen en gebeurtenissen 
meegemaakt bij Excelsior die door de jaren heen zoal 
gebeurd zijn. Ook anderen leden heb ik gesproken én 
met het jubileumboek “Excelsior 1922-1997” op schoot 
en oud-vaandeldrager, de wandelende Wikipedia, Jan 
Kobus tegenover mij, heb ik geprobeerd er een leuk 
verhaaltje van te maken.

Bevruchting en geboorte
Sinds de oprichting van de Oranjevereniging in 1908 
komen “vreemde” muziekkorpsen de Oranjefeesten in 
Barlo opvrolijken. Deze muzikanten kijken onder het 
musiceren met één oog ook naar het vele Barlo’s 
vrouwelijk schoon. Nu was de maat vol! “Volgend jaor 
make WI’J hier ZELF meziek”. Hieruit maak ik op dat het 
puur jaloezie is van jongens die bang zijn dat
 “vreemde muzikanten” de Barlose meisjes uit hun 
territorium wegkapen. Niet meer en niets minder! 
Hendrik Hoftijzer (Veernhof), opa van de bekende man 
van Natuurlijk Staal, Jan Duenk (Hollenberg), Willem 
Prinsen (‘t Olde Bouwhuus), deze 3 jongens zetten de 
eerste stap naar een muziekkorps in Barlo. Ze kloppen 
als eerste aan bij Hendrik Vaags, de opa van de 
grootste aannemer (1,88 m) uit Barlo. Die is al een 
ervaren muzikanten bij Eendracht in Aalten.  
4 november is de oprichtingsvergadering. De Christe-
lijke muziekvereniging “Excelsior” is geboren.

Dirigenten
Nu weten we niet beter: als je verder dan 1 km van 
huis moet, dan spring je in de auto. De eerste dirigent 
in 1922 komt lopend naar Barlo. Och, het is ook maar 

een klein stukje vanuit Bredevoort. Eén van de 
volgende dirigenten woont in Eibergen en komt 
gemakshalve maar met de fiets. Ook in de winter bij 
zware vorst en een dik pak sneeuw. Zelfs in 1945 en na 
de oorlog. Fietsonderdelen zijn weinig beschikbaar: 
het voorwiel is stuk en heeft een wieltje van een auto-
step in de voorvork gemonteerd. Ook toen kwam hij 
ermee naar Barlo (enkele reis 19 km).

Voordat dirigenten met een auto naar Barlo komen, is 
er ook een dirigent die altijd naar de bushalte bij de 
“Domme Aanleg” gebracht wordt. Deze dirigent heeft 
een nogal loszittend kunstgebit dat een keer is los-
geschoten en onder de stoel van één van de 
muzikanten terecht komt. Ook wordt 15 jaar lang 
dirigent Bemer vanuit Winterswijk gehaald door Jan 
Hengeveld (Hutten Aornt Jan) en op toerbeurt door 
één van de muzikanten naar huis gebracht. Gemiddeld 
blijft een dirigent ruim 4 jaar voor Excelsior “staan”. 
Met uitzondering van de heer Bemer uit Winterswijk 
(15 jaar) en Gerrit Kobus (3 + 25 jaar). Eerst is Gerrit 
vanaf zijn 10e jaar 7 jaar lid van Excelsior, later 25 jaar 
trompettist en arrangeur van de “Boerenkapel”. Henk 
Jan Radstaak is sinds 2018 nu de 15e dirigent.

Excelsior Barlo - Herinneringen  Excelsior Barlo - Herinneringen  
van Bert Helminkvan Bert Helmink

Bestuur
De eerste 10 jaar bestaat het bestuur uit vijf personen, 
het korps telt 17 leden. Door de manke situatie van 
de kas wordt de dirigent ontslagen. Voorzitter Vaags 
dirigeert een jaar lang het orkest. Hendrik Vaags blijft 
tot 1955 de voorzitter, slechts 2 jaar onderbroken door 
Jan Ebbers (Buddinkdijk).  In 1955 wordt Wim Kobus 
gekozen als voorzitter. Ook hij blijft lang voorzitter,  
28 jaar. 

Jan te Brinke en Bert Helmink worden vervolgens  
ieder voor 12 jaar voorzitter. Daarna, voor 9 jaar  
Geert Kobus. Hierna komen de gebroeders Houwers 
als voorzitter om de hoek kijken. Gerben wordt “al” na 
3 jaar opgevolgd door zijn broer Robert, onze huidige 
voorzitter. Willem te Bokkel uit Dale heeft ook een 
lange staat van dienst. Dertig jaar is hij secretaris. 
Tijdens het 45-jarig jubileumconcert wordt hij 
benoemd tot ere lid en op de receptie in november 
1967 geridderd in de orde van Oranje-Nassau.
 De secretaris ergert zich in 1936 aan de (soms) 
slechte opkomst tijdens de repetitie. Dit schrijft hij in 
het jaarverslag: “….het is te hopen dat dit nog eens 
anders mag worden. Maar ja, er is tegenswoordigs al 
zoveel te gaan”. Eén van de oprichters, Willem Prinsen 
(’t Olde Bouwhuus”) neemt bij het 25-jarig de geschie-
denis  “even” door, op rijm! Ook heeft hij van elk lid een 
6 regelig gedicht gemaakt, zoals voor:

Arie ter Haar slöt kleine tromme  
iedere wèke is ‘e appèl. 
Zukke leden, hew gebrek an   
dan vaart Excelsior wel.    
Deur de meziek kwam ‘e an ne deerne  
Daorumme mag e de muziek zo geerne   
    
Hendrik Huuskamp kump van de Haort  
ook dén blös saxofoon.    
Hef wal een muzikaal verstand   
maor ’t kan nog bèter gaon.   
Wet i’j wat owwen buurman zeit?  
hee löp te vake naor de meid.   

Willem Deunk den blös den Alt   
waor hee ut korps met kump verstarken.
Maor wi’j zeet um weinig… 

Wim Wevers blös saxofoon
dat wordt ne goeien muzikant.
Maor een betjen minder prötjes!
ach, met je jaorn kump ut verstand.  
’t Is ook bèter aj dat laot
da’w ons mekare good verstaot.    
    

Evert te Kloeze den blös Tenor
at e op de repetitie is.
Wieters hef de saxofoon wal röste
repetities gaot um vake mis.
Ook al veur ut zelfde feit
meerder blaozen, minder meid.

…want hee mot ’s nachts ook nog warken
En hef ook nog burenplicht
én… ook nog trouwen in ’t zicht.

Concours/Festival
Vanaf de oprichting is er al een soort van competitie 
onder de muziekkorpsen. Mede door de inzet van 
voorzitter Vaags wordt de “Bond van Christelijke 
Harmonie-en Fanfarekorpsen in Gelderland” opgericht. 
Aan de keukentafel van de familie Vaags wordt 
meestal de vergadering gehouden. Het eerste teken 
van leven ontstaat in 1926 door een Festival te 
organiseren in Aalten. In 1928 doet Excelsior voor 
het eerst mee aan een “wedstrijd” mee. Bijna elk jaar 
is Excelsior wel ergens op een concours (met punten 
toekenning) of op een festival (alleen een beoorde-
lingsverslag) present. Soms 2 keer per jaar. 

Zelfs in het jaar dat voorzitter Vaags de vereniging 
dirigeert wordt een eerste prijs behaald met een 
“marswedstrijd” in Vorden. Menigmaal behaald 
Excelsior een eerste prijs. Ooit speelde Excelsior in de 
afdeling “Uitmuntend”. op één na de hoogste afdeling. 
In 1946 is Excelsior in Haarlo op concours. Iedereen 
op de fiets! er naar toe. Die dag is daar ook kermis. 
Een groepje van 6 jongelui gaat ná het concours het 
kermisterrein op, en spreken met elkaar af om 23.45 
uur vanaf het café weer richting Barlo te fietsen. Zo-
gezegd-zo gedaan. Dicht bij Groenlo roept plotseling 
iemand: “mien intrument lig nog in Haorle”. En met 
z’n allen weer terug naar Haarlo. Eindelijk thuis is het 
bijna niet de moeite om nog naar bed te gaan. Ook in 
2010 is Excelsior op het concours te vinden. Nou ja te 
vinden? Eibergen is moeilijk te vinden. 

Jan Ligterink is van nature altijd opzoek naar “sponsor-
geld” en zodoende heeft hij oude Engelse dubbel-
dekker bus geritseld. Deze bus mag echter niet harder 
dan 40 km per uur. Al zoekend naar allerlei wegen 
waar je niet harder dan 60 km per uur mag, komen we 
door Vragender, langs Meddo en Holterhoek einde-
lijk aan in Eibergen. Daar staat de organisatie ons al 
zenuwachtig op te wachten en kunnen we gelijk naar 
het inspeellokaal, waarna we in concertzaal ons beste 
beentje voorzetten en behalen we een 1ste prijs.
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Financiën
In de dertiger jaren kampt de vereniging soms met 
een (ernstig) geldtekort. Een contributie van 40, 50 
en later een verhoging naar 60 cent per maand zijn 
bedragen waar we nu om (schater)lachen. 
Wanneer de eerste petten kale plekken beginnen te 
vertonen, besluit men nieuwe te kopen. De kas blijkt 
ook kale plekken te hebben, waardoor elk lid 5 gulden 
moet bijdragen. Voor minder draagkrachtigen is een 
betalingsregeling: 1,50 of 2 gulden per jaar.
Om de vereniging draaiende te houden zijn daar-
door afgelopen 99 jaar heel veel acties geweest zoals 
bazaars, rommelmarkten, oud papier verzamelen, 
loten-en kerstkaarten verkopen, lege flessen- en kerst-
bomen ophalen, auto’s wassen, opruimen bij Farm 
en Country Fairs en tonnen oud-ijzer verhandelen. 
Vergeet ik nog te melden van die gammele fietsen die 
Herman Lobeek (van de Gôtter) heeft omgebouwd 
naar een waardig vervoermiddel in hippe kleuren. In 1 
jaar (soms) 78! Voor die prestatie is hij vereerd met een 
serenade. 

De Boerenkapel
De Boerenkapel is ook een goede bron van 
inkomsten geweest. In de periode van 1968 tot 1998 
heeft Excelsior een Boerenkapel. Tot ver in de omtrek 
is de Boerenkapel bekend. Of het nu is op een bruiloft 
in Coevorden of Aalten, een gezellige avond van de 

ruiterclub in Rhede (D), een bonte avond op een 
camping, of een groot feest in Aalten, na het behalen 
van de “Zeskamp cup”. Een polonaise door Aalten met 
de Boerenkapel voorop. Maar ook in Leiden op de 
beroemde geraniummarkt en later die middag, samen 
met De Klepperklumpkes op de markt zorgen voor een 
vrolijke noot tijdens de opening van een nieuw hotel. 
Enkele leden van de Klepperklumpkes gaan ook enke-
le oud-Achterhoekse ambachten demonstreren zoals 
spinnen én met een handschaar een schaap scheren. 

Eef Wamelink heeft alleen maar de schaar bij zich: 
“in Leiden steet toch argens wal een schaop aan het 
tuur?”. Even later ligt Eef op z’n knieën in de ½ meter 
dikke vloerbedekking van de immense entree van het 
zojuist geopende sjieken hotel het schaap te scheren, 
omringt door een kudde hote-me-toten! 

Dit hele spektakel kon bijna niet doorgaan. Henk 
Luiten, van Straks, is de knots van de grote trom 
vergeten. Snel iets improviseren: een gootsteen-
onstopper met een handdoek er omheen; werkt 
perfect! In de jaren ‘80 organiseert VVV-Aalten en-
kele jaren achtereen in de zomervakantie een echte 
boeren-bruiloft. Dit kan natuurlijk niet zonder onze 
Boerenkapel. Eerst het bruidspaar van huis halen, mee 
naar binnen in het gemeentehuis en daarna big party 
in de Soos. Een vast onderdeel is een dirigeer 
wedstrijd. De meestal niet zulke lelijke jonge dames 
krijgen de “knuppel” van Wim Kobus om de 
muzikanten hiermee wegwijs te maken. ”Uit de maat” 
en expres goed hard de verkeerde noten spelen. Groot 
feest…altijd. Het kán niet anders dat iemand deze 
formule heeft onthouden en stiekem verkocht heeft 
aan de AVRO-TROS voor het programma “Maestro”. Het 
grootste spektakel beleeft de kapel in Meddo tijdens 
het voorprogramma van Normaal. Wij hebben ons 

goed en wel genesteld op het podium en er plotseling 
grote paniek uit breekt. Wim Kuenen gilt alarmerend: 
“Ut brend hier, verdikke me, ut brénd hier!!”. Loos 
alarm! Het is de rookmachine uit TOP-POP. Tweedui-
zend mensen brullen in de tent het repertoire van de 
Boerenkapel net zo hard mee als dat van Normaal. Een 
grandioze ervaring! Vier dagen achter elkaar met het 
instrument op pad? Geen bezwaar. Woensdag: Brade-
rie in Winterswijk, donderdag Braderie in 
Aalten, vrijdag én zaterdag Achterhoekse marktdagen 
in Bredevoort.

Twee zaterdagen achtereen moet de Boerenkapel 
spelen op een markt. De eerste in Winterswijk, de 
tweede zaterdag in Aalten. Die tweede zaterdag is 
Marten Onnink alleen! in Winteswijk. In 1983 de  
Boerenkapel speelt op het concourshippique in de 
veemarkthal in Doetinchem. Erwin Stronks merkt op 
dat er óók 3 microfoons bij ons op het podium staan. 
Ik zeg uit gekheid dat “Mai Tai” straks ook nog komt. 
En, inderdaad…Dus ook in het voorprogramma van 
“Mai Tai” gespeeld. Na afloop, rond middernacht, sjeest 
Jan te Brinke snel huiswaarts, waar Dea met barings-
weeën al met smart op Jan ligt te wachten. Tegen het 
krieken van de dag wordt in huize te Brinke wederom 
een Jan geboren. De 5e op rij!

Oepsss
Er gebeuren ook wel eens ongelukjes. Tijdens een 
optocht in Aalten loopt Excelsior de Landstraat af. 
Bij fietsenmaker Hengeveld schiet de riem van de 
grote trom los en rolt, rom-me-de-bom voor de 
muziek uit, de Landstraat af. In de winter van 1935 
moet Excelsior, 35 leden inmiddels, een serenade 
brengen bij de familie Luiten (De Greute), Klomps-
steeg. Het vertrekpunt is de kruising met de Marke-
rinkdijk. 

Er werd een vrolijke mars opgezet, maar door de 
vrieskou vriezen de ventielen van de instrumenten 
vast. Het ene na het andere instrument valt stil, alleen 
de klein trom speelt nog bij aankomst bij het 25 jarige 
bruidspaar! Jolanda Kobus komt, tijdens het naar 
binnenmarcheren bij een serenade erachter dat het 
mondstuk nog in de koffer zit. “Dan maar play-bekken” 
denkt Jolanda gedurende het gehele optreden. Na 
afloop bij de koffie met gebak doet ze wél volop mee! 
Jan Ligterink komt naar de repetitie, wél met een 
koffer maar zónder instrument. Met het volksfeest in 
Corle is het ALTIJD ver lopen. Alom gemopper na-
tuurlijk van de muzikanten. Een half jaar later, op de 
receptie ter gelegenheid van ons 75-jarig jubileum is 
het bestuur uit Corle ook present en brengt “peppillen” 
mee. “Hier kunnen jullie wél een eind mee lopen”. Bij 

de intocht van Sinterklaas loopt Jan Kobus voor de 
allereerste keer voorop als vaandeldrager. Hij loopt 
niet….hij galoppeert. Totdat hij bijna 12 meter vooruit 
is en tot bedaren kan worden gebracht. Ook leent hij 
het vaandel wel eens uit aan één van de muzikanten. 

Tijdens een optocht in Bocholt krijgt Jan “hoge nood” 
en wanneer de stoet even stil staat, dicht bij een café 
bedenkt Jan zich geen moment. Drukt mij het vaandel 
in de handen en snelt naar binnen. Ook wordt in deze 
optocht ruimhartig met snoep gestrooid en tijdens 
de volgende repetitie komt uit diverse instrumenten 
nog snoep rollen. Na een concert in gebouw Irene in 
Aalten legt iemand zijn muziekstukken op het dak 
van de auto om het portier te openen. Het instrument 
wordt wel in de auto gepakt.….de stukken niet en 
fladdert over de Hogestraat. Dirigent Bemer legt aan 
Wim Kuenen uit, dat hij de noten moet spelen alsof 
je klok hoort slaan. “Oooh, dan mo’k de gewichten is 
effen optrekken”. Op het volksfeest in Corle zit Marten 
Onnink met een trommelstok een beetje te 
friemelen in een buis van de tent. Oeps, de stok 
verdwijnt helemaal in de buis. Trommelstokken geven 
wel vaker reden tot wanhoop. Een jeugdige drummer 
heeft een mededeling: ”Ik wil even zeggen dat die ene 
trommelstok er niet is. Dan moet ik nóg wat zeggen: 
die andere is er óók niet!”. 

Autowasdag 2002: voor het eerst worden de kaartjes 
verkocht met de EURO prijs op. Toch komen diverse 
mensen naar de Loods met een kaartje uit het gulden 
tijdperk. Eén van de jeugdige muzikanten heeft óók de 
kaartjes van vorig jaar nog in de tas en die per ongeluk 
in het nieuwe EURO jaar verkocht. De auto’s van deze 
mensen worden evengoed gewassen. 

(Cartoons door Jan Ebbers) 

Vervolg Excelsior Barlo -  Vervolg Excelsior Barlo -  
Herinneringen van Bert HelminkHerinneringen van Bert Helmink
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Vijf jaar geleden is in Corle iets nieuws bedacht. De 
gehele gemeente Winterswijk zal te weten komen 
wanneer er een nieuwe koning is bij het schieten. 
Achter de muziek is iemand druk in de weer om een 
“baby-kanon” te installeren. De vogel valt, wij spelen 
“lang zal ze leven” én het “baby-kanon” komt in actie. 
Bijna iedereen van Excelsior valt van schrik van de 
stoel. Op aandringen van de Barlose muziek staat het 
kanon nu altijd in een andere hoek van het feestter-
rein. Jan Jansen (Kaman) is zich aan het omkleden om 
naar de repetitie te gaan. Dan hoort hij stemmen in 
de keuken en constateert dat er visite is gekomen. Hij 
schuift voorzichtig het slaapkamerraam open neemt 
zijn instrument mee en maakt zich snel uit de voeten 
om op tijd op de repetitie te komen. Gelukkig is de 
slaapkamer op de begane grond. Ineke ter Haar vindt 
Oranjefeest wel leuk maar die boékjes met die walsjes 
en polka’s? 
 
Ze vindt het maar “een drietbeuksken”, maar voorzitter 
Kobus geeft vrolijk het volgende nummer op om te 
spelen: “….nummer 18 uut ‘t drietbeuksken”.
Er is Oranjefeest in Barlo. Maar hoe komen we nu bij 
koning Herman Simmelink? De Aladnaweg en de  
Nijhofsweg staat vol met verkeer want die worden  
gebruikt als sluiproute naar de Zwarte Cross.  
De optocht neemt ook een sluiproute: Klompssteeg 
– Hillenkamp – Neethweg. Hillenkamp is in die dagen 
nog begroeid met hoge doornenstruiken. Plotseling 
een snijdend gegil. De lange, donkerblonde haren  
van Dianne Luiten raken verstrikt in de dorens. Een 
heel gepruts was het om haar hieruit te bevrijden. 
Daarom is tegenwoordig de Zwarte Cross in een  
ander weekend. 

Leerlingen
Leerlingen worden opgeleid door een ervaren lid. 
Han Ebbers (Meinenweg) krijgt eind jaren ‘50 les van 
Johan Huinink op ’t Villeken. Met een boekje vol met 
vreemde tekens onder de snelbinders en het instru-
ment (zoals een handtasje) aan het stuur stuitert Han 
met zijn fiets over de keien van de (toen nog) klinker-
weg voor een uurtje muziekles bij Johan Huinink. 
Wanneer Johan in de zomer druk is op het land met 
hooi of rogge moet Han onverrichte zaken weer naar 
huis. Zou Han les hebben gehad van Jan Hoens was 
zijn muzikale talent misschien beter uit de verf 
gekomen. Jan Hoens pakt het anders aan. Wanneer 
je bij Jan goed je best doet krijg je van hem een reep 
chocola of een pakje sigaretten. Is het lesboekje 

helemaal uit, dan is er plek bij het grote korps. 
Gelukkig heeft Han Ebbers later een glansrijke carriè-
re bij AZSV! Van 1984 tot 2021 worden de leerlingen 
ondergebracht bij de muziekschool waar de leerlingen 
ook een diploma krijgen. Veel Barlose muzikanten 
stomen door naar het hoogst haalbare D diploma. 
Tegenwoordig is de opleiding weer in handen van de 
vereniging, die professionele leraren in huren van de 
vroegere muziekschool. Een auto is tegenwoordig niet 
meer weg te denken uit ons drukke leven maar onze 
de jeugdige muzikanten weten daar wel raad mee. 
Als één grote colonne fietsen ze samen naar diverse 
optredens en merken dat het wel iets bijzonders is, ze 
worden met open mond nagekeken. 

Kledij
Om tijdens Oranjefeesten en optochten netjes voor 
de dag te komen wordt voor elke muzikant eenzelfde, 
donkerblauwe pet aangeschaft. Wanneer dat precies 
was, is nooit beschreven. Wanneer jaren later de pet-
ten kale plekken beginnen te vertonen, besluit men 
nieuwe te kopen. De kas blijkt ook enkele kale plekken 
te hebben, waardoor elk lid 5 gulden moet bijdragen. 
Voor minder draagkrachtigen is een betalingsregeling: 
1,50 of 2 gulden per jaar. Vanaf 1946 loopt elke muzi-
kant nu met een groene pet en een groene stropdas 
en zien ze er weer piekfijn uit! In het jaar dat Excelsior 
45 jaar bestaat (1967) wordt een “uniformcommissie” 
in het leven geroepen. Huis-aan-huis wordt aan de 
deur geklopt en middels een intekenlijst geld bijeen-
gebracht voor 33 complete uniformen. Aan het oudste 
lid, Willem te Bokkel uit Dale, wordt symbolisch het 
eerste uniform aangereikt. Ook wordt hij benoemd tot 
erelid omdat hij 45 jaar lid is waarvan ruim 30 jaar(!) als 
secretaris. Inmiddels draagt Excelsior met trots haar 4e 
complete uniform.

Een fanfare
Een fanfare heeft bij hele volksstammen een suffig 
imago; dat het een ouderwets gezelschap is met 
chagrijnige mensen. Het tegendeel is waar, dát bewijst 
Excelsior, zoals u zojuist heeft kunnen lezen. Hopelijk is 
er over 100 jaar weer iemand die op “hilarische wijze” 
een verhaaltje kan schrijven over de 2e honderd jaar.

Tot slot moet ik bekennen dat nog steeds muzikanten, 
óók die van Excelsior, met een liefje thuis komen van 
buiten hun eigen territorium. Ik kan er over mee-
praten! 

Vervolg Excelsior Barlo -  Vervolg Excelsior Barlo -  
Herinneringen van Bert HelminkHerinneringen van Bert Helmink

Nieuws en updates Nieuws en updates  

Ouder vereniging CBS Barlo
Zaterdag 12 maart hebben we, met een aantal ouders, 
in het kader van NL doet weer wat klusjes op en rond 
het schoolplein gedaan. Er zijn onder andere nieuwe 
netten opgehangen in de voetbaldoeltjes, en ook is 
er op het plein een mooi schaakbord gemaakt zodat 
de kinderen die dat willen hier een leuk potje kunnen 
schaken.

Ontdekkingstuin CBS Barlo
Op onze school besteden we veel aandacht aan 
ervaringsgericht leren. Dus naast de theorie ook echt 
uitproberen, experimenteren en dingen maken, omdat 
kinderen dan de theorie beter gaan begrijpen en we zo 
tegemoet komen aan verschillen tussen kinderen. 
De ene leerling is meer theoretisch aangelegd en de 
ander meer praktisch. 

Om dit te kunnen doen hebben we op school 
verschillende hoeken. Een techniekhoek, een 
kunstlab, een kookstudio, een dierenverblijf en een 
ontdekkingstuin. We zijn nog volop bezig om het 
werken in deze hoeken verder uit te werken. 

Voor de ontdekkingstuin hadden we altijd een 
vrijwilliger die tijdens het tuinseizoen 1x in de week 
met groepjes kinderen in de tuin werkte.  Willemien 
is gestopt. Vorige zomer hebben onze tuinmannen 
er een mooi bloemenmengsel gezaaid. Dit jaar willen 

we wel graag weer wat groenten gaan verbouwen. 
Vanaf het zaaien t/m het oogsten. We gaan dit als 
team zelf oppakken, maar kunnen best wel wat hulp 
gebruiken in de vorm van sproeien/bijhouden van de 
tuin bij droog weer in de vakanties/weekenden en evt. 
de leerkracht helpen bij het begeleiden van groepjes 
kinderen die in de tuin aan het werk gaan. We gaan 
verschillende groenten en gewassen zaaien/poten, 
zoals aardappelen, sla, maïs, pompoenen, wortelen, 
courgettes. Deze producten uit onze eigen tuin 
gebruiken we dan weer bij het koken in de kookstudio. 

Vrijwilliger gezocht!
Lijkt het je leuk om ons te helpen tijdens het 
tuinseizoen,  laat het ons dan weten via onderstaand 
mailadres of telefoonnummer. 

Namens team CBS Barlo,
Greetje Wagenvoort 

g.wagenvoort@accentscholengroep.nl
tel.: 0543-451236 of 06-41646441

BAG 2 SCHOOL
WAT: inzamelen oude kleding

 
WANNEER:  9 mei t/m 17 mei

 
WAAROM: voor de kinderen van

CBS Barlo 
 

WAT mag in de zakken: meer dan u denkt, zie hieronder
 

HOE: in een afgesloten zak neerzetten in de gymzaal van school

Wat mag er WEL in de zakken: Schone kleding ( zowel baby kinder als volwassen ), schoenen
(per paar, aan elkaar geknoopt of met tape), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken,
knuffelbeesten, handtassen, riemen en ceintuurs.

Wat mag er NIET in de zakken: Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele
schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen,
bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.
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Het Aaltense Goor

Het Aaltense Goor is vaak onderwerp van gesprek, 
de een vindt het zonde dat kostbare landbouwgrond 
verspild wordt, je hoort “ut wördt zo enen prötel” en 
anderen genieten van het mooie stukje unieke natuur. 
Begin april zaten we met Pim Leemreise op het 
vlonder in het Aaltense Goor, om zijn verhaal te horen 
over de geschiedenis, geologische, culturele en 
natuurlijke aspecten.

Nederland was vroeger een land met grote natte 
gebieden bestaande uit veen en moerasgronden en 
enkele schrale droge gebieden daartussen. Deze 
onlanden waren niet geschikt om te wonen en ook 
niet om het land te bewerken. Vanaf 1800 is men in 
onze regio begonnen met de ontginning van vooral de 
natte gebieden, maar deze ontginning kwam pas echt 
van de grond, sinds de Veengoot werd aangelegd, dat 
was in 1835. Hierdoor was het mogelijk om broek-
gebieden te ontwikkelen en hoogvenen te
ontwateren. Goorontginning is een wijze van 
ontginning van natte moerassige gronden en zowel 
goor als broek zijn termen voor ontginning van natte 
moerasachtige gronden. Pas veel later rond 1900 
begon men heidegronden te ontginnen. Sinds de 
uitvinding van kunstmest, was het mogelijk om
 ‘woeste gronden’ om te zetten in vruchtbaar boeren-
land.

Het Aaltense Goor behoort tot het goor- of broekont-
ginningslandschap. Nog steeds verwijzen gebieds-

namen naar dit landschapstype, zoals het Zwanen-
broek bij Bredevoort of het Grote Goor tussen Brede-
voort en Miste. Een goorontginningslandschap ken-
merkt zich door een rationele, planmatige ontginning 
waarbij moerasland via een fijnmazig netwerk van 
sloten werd ontwaterd waardoor vochtige hooilanden 
ontstonden. Tot de ruilverkaveling van de jaren ’80 van 
de vorige eeuw ontbraken boerderijen in het gebied, 
het was daarvoor gewoon te nat. In de winterdag 
stond het Aaltense Goor vermoedelijk volledig blank 
en waren sommige toegangswegen alleen bereikbaar 
als het gevroren had. 

Het unieke goorlandschap is ontstaan omdat het 
ligt aan de voet van een plateau (hoog gelegen vlak 
landschap). In Barlo omvat dit de Nijhofsbulte, kern 
van Barlo tot de Meinenweg. Water wil altijd van een 
plateaurand  naar beneden, het wordt in het 
Aaltense Goor en Zwarte Veen tegengehouden door 
een natuurlijke rugge, de Halse rug. In het minder 
diepe deel begon de ontginning, verder naar het 
westen in het Zwarte Veen was de plek waar de 
“badkuip” op z’n diepst was. Het is een gebied met 
basenrijk kwel- en grondwater door de opgeloste kalk 
die erin zit. Dit zorgt voor plantengroei die alleen is 
deze basenrijke grond te vinden is. Waterviolier en 
dotterbloem zijn o.a. de planten die hier voorkomen 
en zijn indicatoren voor basenrijke grond. 

Het overgrote deel van Nederland heeft kwel- en 
grondwater dat zuurder is. Door klimaatverandering 
hebben we te maken met pieken van wateroverlast en 
langere periodes van droogte. Hierdoor hebben we 
enerzijds de noodzaak het regenwater op te vangen 
en anderzijds het vast te houden voor drogere peri-
odes. Bij pieken van regenval doet de Veengoot zijn 
werk om het in onze omgeving goed af te voeren. De 
Veengoot stroomt naar het Ruurlose Broek, (omgeving 
Mariënvelde en Zieuwent). Daar is men niet in staat de 
grote hoeveelheid water op te vangen, wat kan zorgen 
voor problemen. Waterschap, gemeenten, LTO en an-
dere partijen hebben gekeken waar de opvang van het
water het best plaats kon vinden. Het Aaltense Goor 
en het Zwarte Veen kwamen in beeld omdat 
verschillende partijen hier kansen zagen. 

De hydrologen hebben berekend dat als we hier het 
water parkeren er een natuurlijke waterdruk ontstaat 
waarmee periodes met lage waterstanden minder 
zullen zijn en de oorspronkelijke plantenvegetatie 
weer kansen krijgt. Het water van het plateau heeft 
een goede kwaliteit en daarom des te belangrijker om 
dit water vast te houden. In het Aaltense Goor zijn ze 
nu bezig in het oude gedeelte, de blokvormige 
percelen met slootjes en elzensingels, het nieuwe 
gedeelte parallel aan de Boterdijk en een deel van de 
Goordijk. Eerder opgebrachte grond is weggehaald, 
achterstallige snoei van de zwarte elzen, 
begreppeling, een maaiplan en delen geschikt 
gemaakt voor hooiland. Dit alles om de wortelzone 
van de oorspronkelijke planten naar het water te 
brengen of het water naar de wortelzone, beide is in 
het gebied gedaan. Om de oorspronkelijke vegetatie 
terug te krijgen is maaisel van de Koolmansdijk, een 
gebied met dezelfde kenmerken, op het land 
gebracht. 

De strook nieuwe natuur tussen het bestaande 
reservaat en de Boterdijk wordt geen kopie van het 
huidige reservaat. Zo is geen fijnmazig netwerk van 
slootjes aangelegd en zullen geen elzensingels 
ontstaan langs de hooilanden. 

Er is bewust gekozen een meer open landschap te 
creëren; als een verwijzing naar het voormalige woeste 
gronden van het Daalse Veld; het landschap voordat 
onze voorvaderen het gebied met noeste arbeid in 
‘cultuur’ brachten. 
Zo ontstaat een diversiteit aan landschapstypen, zoals 
het intakte broekontginningslandschap, het Goor als 
ontginnningslandschap, ontstaan door de ruil-
verkaveling van de eind vorige eeuw en nieuwe 
natuur, ontstaan in 2021. 

De aanpak heeft tot nu toe geresulteerd in een aantal 
positieve aspecten. 
- Door het ‘opslaan’ van water tijdens perioden met  
  veel neerslag, neemt wateroverlast in het Ruurlose    
  broek af, en gaat het de verdroging van het Aaltense   
  Goor tegen. Hierdoor blijft de kwaliteit van een uniek 
  landschapstype behouden. De nieuwe natuur, in het 
  bijzonder de plas-draszone langs de Boterdijk, blijkt 
  een ware magneet voor vogels, zo zijn in 2021 in 
  totaal 116 verschillende vogelsoorten waargenomen, 
  waaronder kemphaan, flamingo, regenwulp, kluut, 
  kleine zilver reiger en zwarte ooievaar en is de grutto 
  teruggekeerd in het Goor. Naar verwachting zullen 
  kenmerkende en veelal zeldzame planten weer ont
  kiemen. De komende jaren zal duidelijk worden wat 
  het gebied te bieden heeft. 
- Het overgrote deel van de landbouwgrond die is 
  aangekocht, is via ruilverkaveling ergens anders te
  ruggegeven aan de landbouwsector. Er blijven koeien 
  grazen in het oude gedeelte, een deel van het nieuwe 
  gedeelte is in beheer van landbouwers. 
- En tenslotte, niet onbelangrijk, zijn er veel mensen 
  die genieten van dit mooie stukje natuur zo dicht bij 
  huis.
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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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06 40 22 32 38
natuurlijkstaal@gmail.com

Aalten en BarloAalten en Barlo

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

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

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

Aanloop naar de bevrijding van Aanloop naar de bevrijding van 
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Ik heb der uutendelijke de laeftied veur. 

Door Jan van EerdenColumn

Ik kekke gisteren naor Bed & Breakfast, een mutserig 
programma van omroep Max. Ik bun zowat 60 en dan 
heur i-j tut de omroep MAX gerechtigde leaftied. Ik heb 
der uutendelijke de laeftied veur. Et arge is dak mien 
der ok nog niks veur schame, want juust umdat et zo’n 
olde wieven programma is, zit der vaak  komisch 
momenten in. Zo was der gisteren een B&B eigenaar 
wiet ziene elektronica-tik had zitten botvieren op de 
betreffende kamers. Met één bedienings-consol ko-j 
verschillende lampen an en uut doon, de gediens
 dichte doon en de verwarming en airco bedienen. 
De gasten wollen der is net lekker onder kroepen, toen 
ze der achter kwamen dat et lecht nog uut mos. Maor 
hoe? Dus aerst waer uut bedde, handleiding opzeuken. 
Waer in bedde anders wo-j zo kold as een bot. 
Waer uut bedde want de laesbrille lag nog op de taofel. 
Waer in bedde handleiding laezen. Waer uut bedde um 
de consol te bestuderen. Een kwateer later was 
endelijke et lecht wal uut maor de gediens nog los. 
In et donker heuren i-j de vrouwe nog zeggen ik zoek 
vannacht het toilet wel op de tast. De airco hef de helen 
nacht deur e’raost. Kiek dat vind ik no humor.  

Et zeg natuurlijk iets aover de gasten maor misschien 
nog  wal maer ovver de onzin van sommige volstrekt 
belachelijke uutvindingen. Wat is dat veur bullshit, aj 
een handleiding mot deur nemmen um et lecht uut en 
de gediens dicht te können doon? Ovver slechte  uut-
vinden gesprokken, wet i-j wat ik de meest 
beroerde uutvinding vinne? ….. de sportschole. Wie dat 
ooit bedacht hef mag veur mien part naor Elba worden 
verbannen. Sint Helena is nog wieter, dus dat is nog 
baeter. Ik gef dreks too dat ik neet gezegend bun met 
völle talenten en sportiviteit heurt daor zeker neet too. 
Ik gao naor de sportschole um neet al te stief te 
worden, want ok daor hek inmiddels de laeftied veur. 

Ak in “miene sportschole“ binnen komme, wordt ik 
völ te enthousiast begroet deur een dearne wiet mien 
dochter had können waen en dan was et nog ne 
naokommer e’west ok nog. Den te enthousiasten 
stuiterbal hef ne name  wiet dut denken an een goed-
koop soort zeeppoeier van de Aldi of Lidl. Ik neum eur 
hier maor effen snuutjen (de echte naam is bi-j de 
redactie bekend). ”Hebben we er zin in?”; vrög 
snuutjen. Nea tuurlijk neet, wat dacht i-j no, dak mien 
vanmorgen al zat te verkneuteren um mien te af te 
össen. Maor ik zeg niks of hoog uut;  “m “Mhao……. “.  
Snuutjen markt wal dat ik neet de ideale gespreks-
partner veur eur bunne, dus geet ze vlot naor een 
gewilliger slachtoffer. Ik redde mien ok wal zonder den 
blage. Halverwaege de training löp mien het zweet 
deur alle plooien, nödde en holtes, woar at ik met 
e’zegend bunne. Ik zal ow nader anatomische details 
bespaorn. Daor kump snuutjen waer lachend an, asof 
ze net ne schuunen bak hef e’heurt . “Gaat het goed 
hier of moet ik alles wat zwaarder zetten?”  Met een 
leste betjen aodem kank nog net zeggen; “Nee hoor het 
staat allemaal nog prima zo”. Ik vraog mien af of 
sadisme een verplicht vak is op de sportacademie maor 
dat terzijde.

Snuutjen kump effen later waer bi-j mien staon;  “En 
heb je een leuk weekend gehad?” As ne olden Lanz Bul-
dog trekker stönne ik dat ik e’klust hebbe. Maor ik denk, 
ach snuutjen dat interesseert ow toch niks, wat ne 
olden zak as ik het weekend heb e’daone. Maor ik mot 
toogevven, snuutjen blif lachen en is altied enthousiast, 
….. völ te enthousiast. Ak klaor bunne dan stap ik op 
mienen sparta  met ondersteuning van Vattenvall. 
Kiek en dat is no wal een goeie uutvinding en daor 
schaam ik mien niks veur. Ik heb der uutendelijke de 
laeftied veur.  

Hier Woon Ik: Hier Woon Ik: 
Mika SchenkMika Schenk

Door: Marijt HelminkDoor: 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 Mika Schenk wonende aan de  Welinkweg in Dale aan 
het woord:

Waar woon je en met wie woon je?.
Ik woon in Dale samen met mijn moeder, vader, mijn 
zusje en mezelf. 

Wat vind je het leukst aan je huis?.
Mijn slaapkamer want daar zijn leuke dingen.

Wat vind je het leukste aan je familie  
en waarom? 
Ik vind het samen zijn het leukst want anders dan ben 
je helemaal alleen en dan word je eenzaam.

Heb je huisdieren? En ben je er druk mee?
Ik heb geen huisdieren maar we hebben wel in de stal 
heel veel varkens

Als je een dier was, wat zou je dan willen zijn? 
Waarom?
Ik zou een olifant willen zijn want dan ben je groot en 
kun je water spuwen.

Wat is je dierbaarste bezit?
Mijn dierbaarste bezit is mijn familie.

Als je een dag de baas van de wereld zou zijn, 
wat zou je dan willen veranderen?
Ik zou de oorlog tussen Rusland en Oekraïne weg willen 
doen.

Waar ben je trots op?
Dat ik kan bariton spelen bij Excelsior. 

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

Wat is het leukst aan je huidige school?
Dat de school zo klein is en dat er niet wordt gepest.

Weet je al wat je later voor beroep wil  
uitoefenen?
Ik wil later loonwerker of monteur van trekkers worden 
denk ik.

Vind je Barlo een leuke plek om te wonen? 
Waarom wel/niet?
Ja, want het is er heel lekker rustig.

Hoe kunnen we Barlo nog leuker maken?
Nog meer mountainbikeroutes.

Waar wil je later wonen?
Op het platteland hier in de buurt.

Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit denk je?
Met een leuk huis op het platteland en een leuke baan.

Wil je verder nog wat vertellen?
Nee, dit was het wel.

Vakantie voor uw Kat

Ons Hotel biedt u de mooiste oplossing
Voor meer informatie

www.arienskattenhotel.nl
arienskattenhotel@outlook.com
 

0658843843

Aladnaweg 21 a
7122 RP Aalten/Barlo
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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@gmail.com

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


