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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

van Balse bodem

Bouwen met vertrouwen

Beschikbaarheid en meer informatie:
www.leefhebberie.nl

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

‘t Markelink, Markerinkdijk 32, 7122 RK Aalten
06-41761358

Post-, en mailadres:
Barlose Berichten
p/a Neethweg 6
M | 06-2122 0341 (Christel Frenken)
barloseberichten@gmail.com

Van De Redactie
Beste lezers,
Fleurige plantconcepten:
onderhoudsarm, natuurlijk en kleurrijk

CWV Barlo BV
*Loonwerk

*Tuinmachines

*Grondwerk

*Drainage

*Containertransport *Egalisatie
*Mesttransport

* Bestratingen

Ondanks de warme en droge zomer ligt de nieuwe Barlose Berichten weer voor u klaar.
Onder de boom hebben we toch weer mooie verhalen kunnen verzamelen en hadden we
genoeg kopij voor alweer de 15e editie. Deze keer na enkele malen afwezigheid weer een
HOKtalk en een “Hoe gaat het nu met”. Deze uitgave maken we ook kennis met de nieuwe
inwoners van Barlo op ’t Markelink.
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!

Tel 0543 451248

Je maakt het natuurlijk met Lageschaar
2

www.cwvbarlo.nl

Jan Ebbers
Henk Koskamp
Christel Frenken
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• ONDERHOUD

AGENDA

Sla de spijker op de kop met

Vie rd e Broek dijk 27 - 7122 JD A al ten - Tel el oon: 0543 - 47 3 2 3 5

• NIEUWBOUW

2022:

• VERBOUW

4 september:
7 september*
17 en 18 september:

• RENOVATIE
• ONDERHOUD

21 september*
24 september
24 en 25 september:

wen
e
g
e
o
t
d
i
ndhe
o
z
e
g
n
e
kte
en.
d
j
“ Veel ster
i
t
e
k
j
i
l
e
werk
n
o
e
z
e
d
in
g”
n
a
l
e
B
s
’
o
Barl
k
r
e
t
s
n
#same

st

5 oktober*
8 oktober:

15 oktober:
19 oktober*
2 november*
4 november:

6 november:
16 november*
30 november*

fietstocht Oranjevereniging
“septemberkunst”
diverse locaties, zie flyers.

24 december:
28 december*

trekkertoertocht Barlo.
Locatie de Neeth
“septemberkunst”
diverse locaties, zie flyers.`

*Koffie drinken bij de Neeth!
Van 10.00 uur tot 11.30 uur (Zorgcoöperatie)

BASISSCHOOL:
VAKANTIES en STUDIEDAGEN

jubileumconcert Excelsior, 		
Locatie:
fam. Ligterink Prinsendijk 6

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede pinksterdag:
Zomervakantie:

flessenactie Excelsior.

receptie t.g.v. 100 jarig
jubileum Excelsior, locatie: ’t
Romienendal.

STUDIEDAGEN:
Vrijdag
Dinsdag
Maandag
Maandag
Vrijdag17 februari 2023.
Donderdag
Woensdag

dankdienst t.g.v. 100 jarig 		
jubileum Excelsior.

14 december*

www.deneeth.nl
info@deneeth.nl
Tel: 0543-451069

Wenskaarten in de streektaal
an!
100% zuivere en biologische speltproducten!
Hinke Koster
info@hetspelthuis.nl
www.hetspelthuis.nl
Tel.: 0543-848749

Grootdeunkweg 10
RS Aalten
Fleurige7122
plantconcepten:
www.rendering.nl
onderhoudsarm,
natuurlijk en kleurrijk

Speltmeel
Speltpasta’s
Cadeaupaketten
Workshops

Sla de spijker op de kop met

Er wordt niet aan particulieren verkocht
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theaonnink@hetnet.nl
Streektaalwenskaarten
Verkrijgbaar bij:
* Messink en Prinsen Aalten
* VVV-onderduikmuseum Aalten

muzikale rondgang van
Excelsior door Barlo.

markerinkdijk 30
7122 rk aalten
0543 451232
06 437 919 63
hermanonnink30@gmail.com
www.streektaalwenskaarten.nl
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24 oktober t/m 28 oktober.
26 december t/m 6 januari.
20 februari t/m 24 februari.
7 april t/m 10 april.
24 april t/m 5 mei.
18 mei t/m 19 mei.
29 mei.
10 juli t/m 18 augustus.
16 september.
20 september.
3 oktober.
5 december.
6 april 2023.
7 juni 2023.

Vanuit de Zorgcoöperatie Barlo/Dale:
Koffie/thee drinken

Kom bi’j ons ett’n

In de afgelopen maanden zijn de vertrouwde
activiteiten van de Zorgcoöperatie weer opgestart.
Er wordt veel werk verzet door vrijwilligers en daar zijn
we enorm blij mee!
Heeft u ideeën voor nieuwe activiteiten of wilt u ook
een handje helpen? Dan horen we het graag.
De Zorgcoöperatie heeft een eigen telefoonnummer
waar u met al uw vragen en opmerkingen terecht kunt:
Tel. 06-20347158.
En dit is onze mail: zocobarlodale@hotmail.com

Kom bi’j ons ett’n is weer opgestart. We hebben in
Barlo twee groepen die maandelijks, bij iemand thuis,
een hapje gaan eten.
Zou u ook graag deelnemen? Laat het ons weten!
En vindt u het leuk om een keer te koken voor circa
8 personen? Dan horen we dat ook graag!
We zijn op zoek naar gastlocaties waar de mensen
een gezellige en lekkere maaltijd kunnen nuttigen.
De vergoeding die de deelnemers betalen is € 8,- per
maaltijd. Janny Rendering verzorgt de planning en
de uitnodigingen.
Ze is bereikbaar op telefoonnummer: 0543-451154.

Duofiets lenen

Heerlijk er even samen op uit en genieten van de
mooie natuur?
Van april t/m september kan de duo-fiets gratis
geleend worden.
De duo-fiets staat iedere woensdag bij Ad en
Dora Brethouwer aan de Barloseweg 18.
Wel graag vooraf even een afspraak maken via
telefoonnummer: 0543-451305.

Bent u slecht ter been en wilt u opgehaald worden?
Bel dan even met Ina Luiten, tel. 0543-451374.

Ini Ebbers, Mieke Hoezen, Dora Brethouwer en
Willemien van Eerden organiseren iedere twee weken
een gezellige inloop-ochtend met koffie en thee voor
alle 70-plussers in het restaurant bij de Neeth.
De kosten voor de koffie of thee zijn slechts één euro
per kopje!
Data: woensdagen: 24 augustus, 7 & 21 september, 5 &
19 oktober, 2 & 16 & 30 november, 14 en 28 december
2022, van 10.00 tot 11.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Zorgcoöperatie Barlo-Dale

Oudervereniging CBS Barlo
We zijn al weer een heel eind op weg tijdens de zomer.
Nog even een kleine terugblik op afgelopen periode. We hebben het schooljaar op vrijdag 1 juli afgesloten met een leuk schoolfeest. Het thema was
‘Nederland en de wereld’. Voor de kinderen waren er verschillende spelletje te
doen. Allemaal uit een ander land.
Ook konden de kinderen eten proeven
uit andere landen, zoals sushi uit Japan
en hamburgers uit Duitsland. Ouders,
opa’s en oma’s, oud leerlingen en andere
geïnteresseerden konden in de kraam
van de oudervereniging een kopje koffie,
thee of fris halen.
We kijken terug op een mooi schooljaar,
met gelukkig weer wat meer activiteiten.
We wensen iedereen een fijne zomer en
hopen op een leuk schooljaar
2022-2023.
Oudervereniging CBS Barlo
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Peuteropvang bij De Rupsjes

Naast dat wij kinderdagopvang bieden bij De Rupsjes,
zoals al velen weten, bieden wij ook peuteropvang aan.
Peuteropvang is voor kinderen in de leeftijd van 2-4
jaar. De kinderen worden voorbereid op de basisschool,
zonder dat er een lat gelegd wordt. Wij weten wat de
scholen fijn vinden wat de kinderen kunnen en dat
bieden wij de kinderen op een speelse manier aan en
ook op het niveau van het kind. Op deze manier
worden kinderen uitgedaagd, maar helpen wij ze als
iets moeilijk is. Dit met als doel, dat de kinderen het
leuk hebben op de peuteropvang en met plezier gaan.
Ook leren wij de kinderen normen en waarden. Hoe ga
je met elkaar om, wachten op elkaar en hoe reageer je
als iemand iets doet wat je minder leuk vindt.

�

In de vakanties is er geen peuteropvang. Ouders met
recht op kinderopvangtoeslag krijgen ook voor de
peuteropvang kinderopvangtoeslag. Mocht je niet in
aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, laat
het ons dan weten, dan bekijken wij de mogelijkheden
voor de subsidie vanuit de gemeente. Wij vragen dit
dan aan voor de ouders, zodat jullie er geen omkijken
naar hebben. Op deze manier is de peuteropvang toegankelijk voor alle peuters uit Barlo en omgeving.
Mochten jullie meer informatie willen, neem dan gerust
contact op met Kinderopvang Juut & Co op
0315-231775 of mail naar mariel@juutenco.nl.

Wij werken met verschillende thema’s die periodiek
worden aangeboden. Binnen deze periode staat alles in
het teken van het bepaalde thema. De kinderen zingen,
lezen, knutselen en doen activiteiten behorend bij dit
thema. Ook is de doorgaande lijn belangrijk.
Dit is onder andere de overgang van peuteropvang
naar basisschool, maar ook de afstemming tussen de
leidsters en de leerkrachten.

Vragenderweg 35-B
7131 NS LICHTENVOORDE
Vragenderweg
35-B
T: 0544 – 398800
7131
NS
LICHTENVOORDE
www.rooksinterieursystemen.nl
T: 0544 – 398800
www.rooksspanplafondsystemen.nl

�
��
��
�
�

Wij proberen dit makkelijker te maken voor de kinderen. De kinderen gaan al eens een keer op bezoek in de
kleuterklas, spelen samen op het buitenplein of werken
aan hetzelfde thema. Zo leren ze elkaar alvast kennen.
De peuteropvang bieden wij op alle ochtenden in de
schoolgaande weken aan van 8.30-12.30 uur of in de
middag van 13.00-17.00 uur.

www.rooksinterieursystemen.nl
www.rooksspanplafondsystemen.nl

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

VA

DEALER VAN:
DEALER VAN:

spanplafonds * lichtplafonds
spanplafonds
3D plafonds * prints
akoestische
plafonds* *lichtplafonds

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

akoestische plafonds * 3D plafonds * prints

Een nieuw jaar, een nieuwe naam, verder alles hetzelfde.
Dezelfde
(mensen),
dezelfdeverder
kwaliteit
en hetzelfde.
service.
Een
nieuwgezichten
jaar, een
nieuwe naam,
alles
Dezelfde
gezichten (mensen),
dezelfde kwaliteit en service.
Hoveniersbedrijf
Stronks Lammers
Neethweg 2
7122 RB Aalten
Info@hoveniersbedrijfstronkslammers.nl
Hoveniersbedrijf Stronks Lammers
Neethweg 2
7122 RB Aalten
Info@hoveniersbedrijfstronkslammers.nl

Albert Schweitzerstraat 25 | 7131 PG Lichtenvoorde
Telefoon: +31 (0) 544-396060
E-mail: info@lintelo.nl
/www.lintelo.nl

Euroweg 17 | 7051 EB Varsseveld
Telefoon: +31 (0) 544-396090
E-mail: info@lintelo.nl
www.lintelo.nl

8

Gendringseweg 23 | 7122 ME Aalten
Telefoon: +31 (0) 543-461565
E-mail: info@lintelo.nl
www.lintelo.nl
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Ma
VAN EERDEN

Markerinkdijk 2

Aalten

7122 RK

Heel Barlo (roer) Bakt.

Greetje’s zoetzure wok met garnalen
Door: Greetje van Eerden

Unieke Dames, Kinder, Barber salon

•
Particulier vervoer
•
Zakelijk vervoer
•
Luchthavenvervoer
•
Zorgvervoer

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.

Tot uw dienst
24/7 beschikbaar
06 57 53 50 86

Welkom aan de molendijk 6-02
in Lichtenvoorde.
tel: 0544-376703/app 0682224671.
info@haarstudiopetra.nl

www.uw-taxi.nl
info@uw-taxi.nl
Aladnaweg 21a, • 7122 RP Aalten/Barlo

Loods

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

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

el te huur
jen.

Bereiding:

Voordat ik een recept deel, zal ik me eerst even
voorstellen, voor diegene die mij niet kent.
Mijn naam is Greetje van Eerden. Ik ben getrouwd met
Jan (de columnist van de Barlose Berichten).
Onze kinderen zijn inmiddels het huis weer uit en mijn
beroep is wijkverpleegkundige.
Het recept dat ik wil delen is zoetzure wok met
garnalen. Het is een zomers gerechtje wat je
gemakkelijk kunt maken en verassend lekker is.
Als je net als ik van tuinieren houdt, kun je de meeste
producten uit eigen tuin halen. Een komkommersalade
erbij maakt het helemaal af.

• De wok noedels bereid je volgens de instructie op de
verpakking.
• Maak de peultjes schoon en snijd ze doormidden.
Of maak prei schoon en snij het in plakjes.
• Snijd de paprika in reepjes en de rode ui in
kwartringen.
• Snijd de bosui in dunne ringen. De “bovenste”
groene ringen hou je apart, voor de garnering als het
gerecht klaar is.
• Verhit een scheutje olie in koekenpan en bak de
schoongemaakte garnalen mooi bruin en net gaar.
Bak voordat de garnalen uit de pan gaan nog even
de knoflook en ketjap mee.
• Verhit een scheutje olie in de wok. Bak peultjes
(of prei) een paar minuten aan. Voeg vervolgens
paprika, rode ui en de bosui toe en laat dit even
meebakken.
• Voeg de wok saus, wok noedels en wat peper toe
en laat het gerecht op een laag vuur goed warm
worden. Als je van pittig houdt kan je er nog een
theelepel sambal door roeren.
• Schep de noedels en groente op een bord en verdeel
de garnalen erover.
• Garneer het geheel met de achtergehouden bosui.

ingrediënten:

voor 2 personen
- 120 gram wok noedels.
- 100 gram peultjes (of prei)
- 1 rode paprika
- 1 rode ui
- 50 gram bosui
- 60 ml zoetzure wok saus
- 200 gram garnalen
- 1 teentje knoflook
- 5 ml ketjap manis

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

06 2924 37 02 • tel. 0543 451 808
n Ligterink (06-53762278mob.
of h.ligterink@gmail.com).

info@theproject.nu • www.theproject.nu

De volgende keer
hier uw advertentie?

Serveer het geheel met een fijne komkommersalade
en dan wens ik jullie smakelijk eten.

Mail voor de mogelijkheden naar:

De volgende keer zorgt Wilma Lageschaar voor een
recept in de Barlose Berichten.

barloseberichten@gmail.com
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Bas Koskamp
De eerste 100 dagen in de gemeente politiek.
Bas Koskamp woont met zijn vrouw Ellen en hond
Guus in een prachtig verbouwde woning aan de
Barloseweg. Op de gevel van het huis prijkt de naam
Wensink. Ze wonen daar nog maar enkele jaren en ze
zijn druk geweest met het opknappen van zowel de
binnen- als buitenkant van de woning en het ziet er
inderdaad pico bello uit.
Als we binnenstappen worden we hartelijk ontvangen
door Bas en meteen voorzien van koffie en thee. De
hond Guus is minstens zo enthousiast als Bas en probeert tijdens het gesprek zoveel mogelijk de aandacht
te trekken. Dit belet ons niet om maar meteen met
de deur in huis te vallen. Omdat we buiten zijn auto
hebben gezien voorzien van een Duits nummerbord,
meteen maar de vraag:

Westfalen tijdens de opstartfase van een robot, hij is
ook het eerste aanspreekpunt en bezoekt deze landbouwers 1 tot 4 keer per jaar. Op onze vraag hoe het in
Duitsland zit met de stikstof en fosfaat-problematiek
zegt Bas: “De bevolkingsdichtheid in Duitsland is veel
kleiner dan in Nederland en natuur en landbouw zitten elkaar niet zo in de weg als in ons kleine landje.”

Hoe ben je zo enthousiast geworden om
deel te nemen aan de gemeenteraad en nog
wel als lid van de BBB-HMV?
Bas vertelt: “We wonen in een landelijk gebied tussen
en met boeren. Ik zie ook scherp de problematiek van
het landbouwbedrijf, zoals het spanningsveld waarin
boeren terechtkomen bij het vinden van een goede
balans tussen een renderend landbouwbedrijf en het
mogelijk gedwongen inkrimpen wegens teveel aan
stikstof. Ik volg dat al een hele tijd, ik ben steeds meer
geïnteresseerd geraakt en wil ook graag de belangen
van de boeren behartigen. Ik heb de verkiezingsprogramma’s van de bestaande partijen gelezen en

Wat doe je voor de kost?

ik kwam tot de conclusie dat er eigenlijk geen enkele
lokale partij was die aansloot bij hoe ik denk over de
belangen van de boeren.
Dat vond ik wel bij de landelijk BBB-partij met Caroline
van de Plas als lijsttrekker. Zij heeft een heldere kijk op
zaken, schrijft en spreekt aansprekend, ze heeft een
duidelijk taalgebruik en gezien haar ervaring weet
ze de problematiek uitstekend te verwoorden. Toen
Henk Meerdink mij vroeg om mij kandidaat te stellen
voor de lokale BBM-HVM heb ik niet lang geaarzeld en
tijdens de verkiezingen bleek dat die partij in één keer
4 zetels wist te bemachtigen en de 4 raadsleden zijn
allen met voorkeursstemmen in de raad gekomen.”

Hoe heb je de eerste 100 dagen als raadslid
ervaren?
“Leerzaam en interessant, ik kan nog veel leren van
langer zittende raadsleden. Het is wel een kwestie van
lange adem, snelle acties komen zelden voor. En als
beginneling kun je niet alles weten. Ik durf ook wel te
zeggen dat ik eerst iets moet uitzoeken voor ik antwoord kan geven op een bepaalde vraag. Fijn is het
ook dat we met z’n vieren in de raad zitten, want het
is nu eenmaal onmogelijk om alles te weten van ieder
onderwerp. Tenslotte zijn er tal van zaken die in de gemeenteraad aan de orde komen. Het gaat niet alleen
om boerenbelangen, maar ook bijvoorbeeld over naNatuur
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Aanloop naar de bevrijding van Aalten en Barlo

Bas vertelt dat hij in dienst is van een Nederlands
bedrijf met een Duitse vestiging in Keulen, Lely Center
Köln. Deze firma levert melk- en voerrobots en Bas
begeleidt en ondersteunt boeren in Nordrhein/

Iets bijzonders meegemaakt?
“Ja, wij hadden vorig jaar een vakantie geboekt en
zouden dit jaar naar Koblenz gaan. Nu wilde het geval
dat ik mijn eerste motie had ingediend namens mijn
partij inzake stikstof, maar de vakantie stond ook
gepland.
Ik voelde het als mijn plicht om als raadslid gekozen
door de burgers de gemeenteraadsvergadering bij
te wonen. Ik ben dus heen en weer gereden om mijn
plicht te doen. Mijn vrouw Ellen was toen niet zo blij,
wat ik ook wel weer begrijp.”

Verder nog tijd voor wat anders?
“Ik ben ook nog bestuurslid van Muziekvereniging
Excelsior, ik moet nog zien of ik dat kan combineren
met het raadswerk. Er moet tenslotte ook nog wat tijd
overblijven voor andere leuke dingen.”
We ronden het gesprek af, maken nog wat foto’s en we
nemen afscheid van Bas en zijn immer enthousiaste
hond Guus.
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HOKTALK: HOK KOBUS

De VCB

In de serie “hoktalk” nemen we een kijkje bij hokken en keten in onze buurtschap.
Wat gebeurt er in die hokken en wie zijn de “bewoners”.
Door: Henk Koskamp

Nog maar pas geleden hoorden we dat Barlo een VCB
rijk is. Omdat dat nogal geheimzinnig klonk, wilden wij
van Barlose Berichten er het onze van weten.

2e Het voor en na de activiteiten veel koffie drinken en
nieuwtjes uitwisselen.
U ziet een groot deel van de club op bijgaande foto
en één foto met een activiteit zoals het plaatsen van
een bank bij het monument aan de Nijhofsweg.

Natuurlijk kwamen wij er snel achter dat Herman
Simmelink de oprichter was. En omdat binnenkort
een “vergadering” was gepland in de Jachthut van
Herman, stuurden wij onze razende reporter op stap
om daar ons licht op te steken.

Daar is ie weer! Na een lange periode van afwezigheid
in Barlose Berichten deze keer weer een aflevering van
Hoktalk. De redactie heeft een kijkje genomen bij de
mensen van ”het Hok Bij Kobus”, of bij van Eerden “van
d’n Blauwen”. Vijftien mannen vormen de harde kern
die een degelijke stacaravan bevolken. Deze stacaravan staat ”teggen de bulte”, op een schitterende
locatie aan de Blauwenweg. Tijdens ons onaangekondigde bezoek worden we hartelijk verwelkomd met:
“Biertje”? Dat laten we ons geen twee maal zeggen.
Nadat we de reden van ons bezoek kenbaar hebben
gemaakt en van een koud Grolsch pijpje zijn voorzien,
nemen we plaats aan een gezellige overvolle picknicktafel, naast de keet.

Het bleek mee te vallen met
die geheimzinnigheid. VCB
staat voor “Vrijwilligers Club
Barlo”. Zij bestaat uit zo’n
20 leden, de meeste van
de pensioengerechtigde
leeftijd, die vooral 2 doelen
hebben
Inmiddels is de huidige keet de derde keet op deze
plaats. De eerste keet is met een beetje hulp afgebrand. De tweede was van een dermate twijfelachtige
kwaliteit dat er op een bepaald moment een wand
uitviel en daarna vakkundig is gesloopt. Nu staat er
inmiddels al vijf jaar een degelijke keet. Voorzien van
een gaskachel, voor de koude winteravonden, een
koelkast en een geluidsinstallatie. Op woensdag-, vrijdag-, zaterdagavond en op zondag zitten ze bij elkaar.
Woensdag is een corvee-dag, waarbij de keet wordt
schoon gemaakt, wat niet geheel overbodig is met
zo’n grote groep. De boodschappen worden gedaan
bij de Spar in Bredevoort. De consumpties worden op
vrijdag en zaterdag voldaan met een muntje ter waarde van € 1,00. Op zondag worden de consumpties
genoteerd per persoon en zorgt een heuse penningmeester, namelijk Thijs Wildenbeest, voor de financiële
afwikkeling.

De geschiedenis: in eerste instantie waren het de
Barlose klasgenoten Jan Willem Kobus, Pascal te Paske,
Tyan Gussinklo, Jesse Ligterink en Robin Veldkamp,
die na de basisschooltijd een vriendengroep vormden.
Later kwamen er via onder andere Schaersvoorde
nog tien leden bij. Opvallend genoeg bijna allemaal
afkomstig buiten Barlo: Maurice Derks, Boet Hummelink, Boet Roemaat, Henrie van Eerden, Stijn Ikink, Tim
Ligterink, Thijs Wildenbeest en Lars Jonkhans. Alle
mannen hebben het bouwjaar 2000 of 2001. Behalve
uit Barlo ook afkomstig uit Zieuwent, Lichtenvoorde,
Mariënvelde, Bredevoort en IJzerlo. De meeste mannen werken in de agrarische sector, enkele in
de civiele techniek en twee mensen zijn student
HBO Werktuigbouw aan het Saxion in Enschede.

1e Het schoon- en netjes
houden van Barlo. Dat
betekent bijvoorbeeld
de achtergelaten rommel
en plastic in bermen en
sloten opruimen, het
plaatsen en onderhouden
van bankjes, het knippen
van gras bij gevaarlijke
kruisingen, het bijhouden
van het terrein Groot
Deunk e.d.

Zoals bij bijna alle collega hokken en keten neemt
ook Hok Kobus deel aan de jaarlijkse krachtmeting
van Jong-Gelre genaamd Knokken Met Hokken. Het
aanzien van de optocht tijdens het Oranjefeest werd
ook dit jaar mede bepaald door een enorme wagen
van dit hok. Ook was er dit jaar weer een Zwarte Cross,
waar de vrienden van Hok Kobus vier dagen verbleven
op de camping aldaar.
Grappig detail is het dat toeristen die de keet passeren
ook gastvrij worden begroet met: “Moi, biertje?”. Sommige passerende wandelaars of fietsers gaan in op de
uitnodiging, drinken een biertje en maken een praatje.
Een gastvrij hok dus, dit Hok Kobus.
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De clupdate

Een nieuwe editie Barlose Berichten.
Tijd voor een nieuwe jeugdclub update,
kortweg de clupdate!
Sinds de vorige editie in het voorjaar is er
bij club weer genoeg gebeurd, waar we
jullie in de komende paar regels van op
de hoogte zullen brengen.

intensiteit van de spellen, kon men nog lange tijd op
adem komen onder het genot van een natje en een
droogje. Een gezellige avond, waarbij we dankbaar zijn
dat er zoveel belangstellenden op afkwamen!
Op vrijdagavond 17 juni vond de afsluiter van de
reguliere clubavonden voor dit clubjaar plaats, tijdens
de slotavond. Deze avond zijn we met zijn allen naar
Lichtenvoorde gefietst, waar het mandarijnenspel
gespeeld werd. Bij verschillende winkels heeft de
leiding vooraf een mandarijn neergelegd. Bij elke plek
hebben we een foto met de mandarijn gemaakt en
deze foto’s naar de leden gestuurd. De leden moesten
uitzoeken waar deze foto’s waren gemaakt en zelf, in
groepjes, met deze mandarijnen op de foto gaan.
Om het spel wat moeilijker te maken, stond op elke
mandarijn een letter. Na alle letters in willekeurige
volgorde verzameld te hebben, moesten de leden
een woord zien te vormen met al deze letters. Het
groepje dat als eerste de letters had verzameld, met
alle mandarijnen op de foto was geweest en het woord
goed geraden had, won een leuke prijs.
Het woord dat geraden moest worden, was ‘bbq-time’.
Dit woord vormde meteen de perfecte overbrugging
om met zijn allen naar Nelleke te fietsen, zodat we daar
onze trek konden stillen met een smaakvolle barbecue.

Te beginnen met het jaarfeest. Op vrijdagavond
27 mei vond het jaarfeest eindelijk weer plaats. Dit is
jaarlijks het moment waarop we aan ouders, donateurs
en alle andere belangstellenden laten zien wat we
het afgelopen clubjaar (vanaf het kamp in de vorige
zomer) allemaal gedaan hebben. We hebben ieders
in vogelvlucht meegenomen door de hoogtepunten
van club vanaf 2020 tot aan nu. Daarnaast hebben we
een gastspreker gehad die het een en ander vertellen
kwam over de opvang van Oekraïense vluchtelingen
in de Aaltense omgeving. Om de avond sfeervol af te
sluiten, hebben we verschillende spelletjes – geheel
bedacht en voorbereid door de clubleden – waarbij de
jongens/mannen tegen de meisjes/vrouwen moesten
strijden, gespeeld. Dit varieerde van o.a. waar/niet waar
stellingen, tot aan het klassieke leg op tafel spel.
Nadat iedereen vermoeid was geraakt door de
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Eind juli was het zover, de echte afsluiter van het
clubjaar. Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juli
zijn we weer op clubkamp geweest. Dit jaar streken
we neer in Breedenbroek, waar we een prachtige
scoutinglocatie tot onze beschikking hadden.
Het thema van dit kamp was de paralympische spelen.
Dit thema vormde dan ook de rode draad door de
vele spellen die deze week gespeeld zijn. Eenmaal
in Breedenbroek aangekomen moesten de leden in
groepjes hun eigen olympische vlag maken. Elke dag
konden de groepjes bij het winnen van een spel een
nieuwe ring verdienen. Het groepje dat aan het eind
van het kamp de meeste ringen had, werd de grote
winnaar van dit kamp.
De spellen die we zoal gedaan hebben waren:
• ‘Mission Impossible’ (diverse mini spellen, waarbij je
bijvoorbeeld met het hele team zo spoedig mogelijk
na elkaar een poncho moest aan- en uittrekken);
• Een fotospel in Ulft waarbij je per opdracht punten
verdienen kon;
• Een spel waarbij je divers gekleurde afbeeldingen
van voetballen verspreid over het terrein in de juiste
volgorde moest vinden, waarbij als handicap het
gehele team met een touw aan elkaar vastzat.
• Daarnaast hebben we een zeskamp gehouden, met
allerlei spellen waarbij je een arm, been, of ander
lichaamsdeel niet gebruiken kon.
De zeskamp werd afgesloten met het favoriete spel
van iedereen die op club zit of heeft gezeten; het
yoghurtspel! Hierbij moesten de leden na het afleggen
van een parcours, yoghurt bij elkaar in de mond gieten
terwijl ze naast elkaar liggen. Vervolgens moest een
balletje uit een berg meel worden geblazen.

Verder zijn we een middag wezen kanoën, kwamen
de ouders traditioneel langs om een spel te doen
waarbij de leiding ook eens kon meedoen en hebben
we natuurlijk ook een spooktocht gehad (met een
horrorfilm eraan voorafgaand).
De laatste avond stond geheel in het teken van
een bonte avond, waarbij de leden in groepjes hun
eigen act bedacht hadden. Als grote verrassing
kwam de leiding op de proppen met een lied, over
gebeurtenissen van de leden tijdens dit kamp, op de
melodie van het nummer ‘Humpa Humpa’.
De week vloog enorm snel voorbij en er zijn nog veel
meer leuke dingen gebeurd, die we maar al te graag
in dit artikel met jullie hadden willen delen. Helaas zal
dit niet gaan, omdat we nu door onze schrijfruimte
heen zijn. Vergeet niet om onze Facebook en Instagram
kanalen te bekijken, want hier staan genoeg leuke
foto’s en filmpjes op van het jaarfeest, de slotavond en
clubkamp.
Terwijl we nog nagenieten van kamp, gaat het vizier
alvast uit naar de startavond van het nieuwe clubjaar.
Op maandagavond 12 september starten we weer
bij de Markerink. Alle jongeren vanaf het eerste jaar
middelbare school tot aan een jaar of 18 die in of
rondom Barlo wonen (of verder van Barlo af, maar wel
interesse in onze jeugdclub hebben), zijn van harte
welkom om langs te komen. De aanvangstijd zal te
zijner tijd op onze socialmedia verschijnen.
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Import
10 vragen aan nieuwe Barloërs
4. Sinds wanneer woon je in Barlo

1. Met wie hebben wij het genoegen?

3. Waarom juist Barlo?

Else Koning & Robin de Wit, de nieuwe keuterboertjes
op ’t Markelink.

We waren in eerste instantie op zoek naar een paar
bunder land om kleinschalig op te boeren. Rustig
gelegen, maar wel nabij de bewoonde wereld, omdat
we onze producten graag lokaal willen afzetten. Onze
zoektocht breidde zich al gauw uit van Twente naar
de Achterhoek. Na iedere bezichtiging in deze richting
concludeerden we dat het hier minstens even mooi
is en toen we over de Markerinkdijk naar ’t Markelink
reden, waren we op slag verliefd. De houtsingels,
de hoogteverschillen, de authentieke boerderij. Een
enorm renovatieproject dat nogal afleidt van onze
boerenplannen, maar dat hebben we op de koop toe
genomen. We hebben een gedeelde voorliefde voor
‘oale troep’

2. Wat was je vorige woonplaats?

Else’s geboorteplaats: Hengelo, Overijssel. We woonden
een jaar of twee in de oude kangoeroewoning van haar
oma, een soort aanleunwoning, terwijl we op zoek
waren naar een stek om onze droom te verwezenlijken:
een leven op de boerderij. Robin komt oorspronkelijk
uit de kop van Noord-Holland. Zijn ouders hadden tot
voor kort een melkveehouderij in Hippolytushoef.

7. Wat mis je hier vooral?

We kochten de boerderij in augustus 2020, met de
afspraak dat de vorige bewoners tot eind dat jaar
op hun plek konden blijven. Die zomer en herfst
overnachtten we in het weekend op het patrijzenveld
in onze caravan, genoten van het uitzicht op de reetjes
en de roofvogels. We maakten alvast wat meters aan
de verbouwing van het voorhuis, maar die duurt
voorlopig nog wel even voort. Het zijhuis verkeerde
gelukkig al in bewoonbare staat, dus daar zijn we eind
dat jaar ingetrokken.

Robin’s familie! Een ritje naar Twente is goed te doen,
maar als we op bezoek gaan in Hippolytushoef zitten
we meestal langer in de auto dan gezellig aan de
keukentafel. Daar maak je natuurlijk tijd voor, maar
toch, je ziet elkaar een stuk minder dan voorheen.

8. Wat zou je veranderen aan Barlo of de
Barloërs?

Niets. Wij vinden Barlo een fantastisch buurtschap en
zijn sowieso van ‘leven en laten leven’.

5. Wat is je meegevallen?

Wat ons positief verrast heeft, is dat naoberschap in
Barlo meer dan een mooi woord is. In grootstedelijk
Hengelo leeft dat niet meer zoals hier. Zware stalmatten verslepen, ’s avonds laat hooi van het land
halen, onze oprit vrijmaken nadat een van de elzen was
omgewaaid… in de korte tijd dat we hier wonen, zijn
onze Balse buren al in allerlei situaties toegesneld om
ons te helpen. Geweldig, zulke naobers!

9. Wat is typisch Barlo of typisch Achterhoeks
voor jullie?

6. Wat is je tegengevallen?

10. Heb je nog een anekdote?

Naoberschap dus. Het geworteld zijn in de eigen
omgeving. Het coulissenlandschap, met haar
slingerende zandweggetjes en houtwallen, essen
en dalen. De Zwarte Cross. En een soort goedlachse
gezelligheid die ons héél stiekem ook wel wat doet
denken aan Twentse familiefeestjes.

We zijn de boerderij grotendeels op eigen houtje aan
het verbouwen en dat kost “verrassend genoeg” meer
tijd dan verwacht. Met Robin’s werk, hij is hovenier
bij “de Tuinen van Geerdink” in Neede en onze eigen
ondernemersplannen ernaast, vragen we ons wel eens
af waar we in vredesnaam aan zijn begonnen. Else is
biomedisch illustratiewerker maar is inmiddels te druk
op de boerderij, om nog opdrachten aan te nemen.
Maar ach, we zijn van plan om samen oud te worden
op ‘t Markelink, dus we hebben nog een leven lang om
het op te knappen.

Wij hebben precies één jaar samengewoond in
de hoofdstad en nu we hier wonen, wordt Robin
regelmatig aangesproken als ‘Amsterdammer’. Tot
groot vermaak van Else, want als iemand ooit blij was
dat hij daar weer weg mocht was hij het wel. Is het zijn
Noord-Hollandse accent?

Vakantie voor uw Kat
Ons Hotel biedt u de mooiste oplossing
Voor meer informatie
www.arienskattenhotel.nl
arienskattenhotel@outlook.com
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0658843843
Aladnaweg 21 a
7122 RP Aalten/Barlo

Column

Hier Woon Ik:
Jesse Luiten

Door Jan van Eerden

Door: Christel Frenken

Ne konte an lullen
I-j hebt teggenwoordig steeds maer te maken met verhullend taalgebroek, of te wel de zaken mooier veurdoon dan dat de werkelijk is. In de politiek zi-j dat völle.
Der bunt verschillende vormen van verhullend taalgebroek. Zo bunt der kamerleden wiet met dure woorden
hun eigen gebrek an kennis wilt verdoezelen. Anderen
kunt waer collega- politicie uutschelden en afbranden
umdat ze zelf ook gin idee hebt hoo of et wieter mot.
Robert Long zong et in de jaoren ‘70 al: Dat is allemaal
angst. De allergrootste schreeuwers zijn dikwijls het
bangst. Helaas zeet wi-j dat steeds maer in de politiek
maor ook in de maatschappij.

Zee was an et genieten van et geneuglijke moment en
Harry kek naor et volk wat der langs kwam. No zaten
der achter op et terras twee jonge daerns en één der
van paraderen een paar kaer op eure pums ovver et
terras naor euren auto en waer terugge. Wi-j kreggen
allemaole de indruk dat ze zichzelf wol laoten zeen
want zee had nogal wat um te laoten zeen. Met et uutdelen van de vrouwelijkheid had ze duudelijk veuran
de riege staone. Low maor zeggen dat ze ne veurgevvel met duftigen uutbouw had en de gediens
wazzen ok nog wiet los, zoda-j good konnen zeen
wat ze in huus had.

Ik wol et hier is hebben ovver et verhullend taalgebroek um negatieve ontwikkeling een positieve
wending te gevven. Of in elk geval um der de scharpe
kanten een betjen af te halen. Onze ministers bunt
daor goed in. Veurbeelden:

Daorbi-j had ze een röksken an wat zo gruwelijk
kort was,dat de bene ophelen bi-j de onderzoom
van de rok. Veer kaer paraderen ze langs Harry en Ans.
Harry gapen eur van begin tut ende nao. Bi-j de
aerste kaere veel um de mond al los en konnen wi-j
zien krintebreudjen achter in den hals zeen. Harry
meek der gin geheim van dat hee ne liefhebber van
vrouwelijke vormen was. Ans was an et genieten van
eur köpken koffie. Wi-j hadden inmiddels maer oog
veur Harry wiet zo ongegeneerd zat te loer’n.

Daar komen we aan het eind van de zomer op terug
= Grote kans daw et vergaet.
Dat heeft onze aandacht = ik zol neet wetten waor et
ovver geet.
Dan heb ik dat verkeerd herinnerd = Ik hoppen ak der
zo met weg kwamme.
De veelvoud van mailcontact is niet meer allemaal
terug te halen= Ik laeze en ontholle selectief.

Opens zag Ans dat Harry van heel andere dinge an et
genieten was en ze gaf um ne porre in de ziet . Harry
kreg de kop rood en ton kwam der een mooi staaltje
Konte an lullen, waor de hele ministeraod en tweede
kamer nog ne duftige punte an kan zoegen. Harry zei:
Goeiedag wat hef dee daerne hoge hakken.
Ans kek um an met ne blik van; pas op ik slao neet
hard maor wal zuuver, maor ze zei: “Kom wi-j gaot”,
en ze ston op.

Mien vader zol zeggen: zee lult der ne konte an ofwel
ze geft der ne draai an um et allemaole een betjen ne
positieve wending te gevven.
No hebbe wi-j allemaole wal is pienlijke momenten en
daor probaere wi-j ons dan met ne mooien draai uut te
redden. Soms lukt dat en soms mek zo’n verhullende
prietpraot et alleen maor slimmer.

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 Jesse Luiten aan het woord:

Wat is je dierbaarste bezit?

M’n familie omdat ze heel erg aardig zijn..

Als je een dag de baas van de wereld zou zijn,
wat zou je dan willen veranderen?
Oorlog in Oekraïne stoppen en de stikstofmaatregelen
stoppen.

Waar ben je trots op?

Dat ik goed gitaar kan spelen.

In welke groep zit je op school?
Waar ga je volgend jaar naar school?

Ik ga volgend jaar naar Schaersvoorde in het niveau
HAVO/VWO.

Wat is het leukst aan je huidige school?
Heel veel vrije tijd.

Weet je al wat je later voor beroep wil
uitoefenen?
Iets met de boeren of iets met muziek.

Vind je Barlo een leuke plek om te wonen?
Waarom wel/niet?
Tuurlijk de mooiste plek om te wonen.

Hoe kunnen we Barlo nog leuker maken?
Een klein pleintje om te spelen.

Waar woon je en met wie woon je?.

Waar wil je later wonen?

Ik woon op Groot Deunkweg 14 met mijn ouders.

In Barlo natuurlijk.

Wat vind je het leukst aan je huis?.

Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit denk je?

Dat ik heel veel ruimte heb om buiten om te spelen. En
ik heb ook nog een grote moestuin waarin ik tuinier.

Dat dut mien denken an dee kaere dat Greet en ikke
op een terras in Reurle zatten.
Het hele terras was eivol. Der zat een older stel in
de schemme en zee hadden zich koffie bestelt. Ik
neume ze veur et gemak effen Harry en Ans. Et wazzen
duudelijk niet van dee terrastijgers want ton de koffie
worden e’bracht raekenen Harry dreks af en Ans heel
twee krintebreudjes van thuus uut et tasjen um de
feestvreugde nog wat te verhogen. Ans was vrogger
waarschijnlijk een mooie vrouwe west, maor Harry
had de mooiïgheid der wal vanaf e’kekken.

Dat ik bezig ben met een opleiding.
En ik wil graag hobbyboer worden.

Wat vind je het leukste aan je familie
en waarom?

Wil je verder nog wat vertellen?

Dat ze lief zijn en goed voor mij zorgen.

Nee hoor dit was het.

Heb je huisdieren? En ben je er druk mee?

Wij hebben 3 kippen en een 1 haan en ook 4 kuikens.
En we hebben ook schapen.
En ik help soms m’n vader met voer en enz.

Als je een dier was, wat zou je dan willen zijn?
Waarom?
Ik hoef geen dier te zijn maar ik vind het wel leuk om
met dieren om te gaan.
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Hoe gaat het nu met………
Johan Ligterink?
Henk Koskamp en Jan Ebbers
Regelmatig zetten wij iemand in de schijnwerper die
in Barlo is geboren en getogen, maar die naar elders is
vertrokken en daar zijn of haar leven heeft opgebouwd.
Deze keer is dat Johan Ligterink, die al sinds 1987 in
Den Haag woont en werkt. We ontmoeten hem aan de
Markerinkdijk tijdens de hitte-periode, maar omdat het
avond is, is het aangenaam koel geworden.
Johan komt nog regelmatig in Barlo, omdat zijn familie
daar nog woont. Hij is ingegaan op onze uitnodiging
om zijn levensverhaal met Barlose Berichten te delen.
Johan is geboren op 13 februari 1964 op “de Scheper”
(Nijhofsweg). Zijn ouders zijn Hans en Liny. Hij is
de één na oudste van 4 broers. Op deze boerderij/
klompenmakerij heeft hij een onbezorgde tijd
doorgebracht. Johan ging naar de kleuterschool in
Barlo en op zijn 6e naar de Christelijke lagere school.
Daar denkt hij met plezier aan terug en de namen van
de toenmalige leerkrachten kent hij natuurlijk nog:
kleuterleidster juffrouw Scholten, juffrouw WeeninkWanders, juffrouw Luiten, meester Westerink, juffrouw
Simmelink, meester Visser en meester Straaijer. Het was
een mooie tijd met leuke klasgenoten.

goed te bereizen was, ging ik in het tweede jaar in
Doetinchem op kamers. Dat was niet zo vreemd als het
lijkt, want meerdere studiegenoten in de regio deden
hetzelfde en het was gewoon ook leuk om daar een
studentenleven te hebben. In het laatste jaar maakten
we een studiereis naar het toen nog communistische
Tsjechoslowakije. Dat was een heel bijzondere ervaring.
De weekenden kwam ik naar Barlo, natuurlijk om de
familie te zien en de was te doen, maar ook om met
vrienden naar de Loods te gaan. Na de PABO kreeg ik
invalwerk in de regio. Ik heb een tijd als tekenleraar
gewerkt op een VMBO-school in Enschede.

Johan vertelt: “Rond ons huis was volop plek om te
spelen met buurkinderen, zoals Dorien Demkes (er
staan nog steeds wat planten van ons gezamenlijke
tuintje) Later werden er hutten gebouwd met de
jongens van Duenk in het bosje aan de overkant van de
weg, er kwam een crossbaan en we speelden rond de
klompenmakerij vaak blikspuit met alle buurkinderen.”
“Na de brugklas ging ik naar het atheneum. Ik vond
aanvankelijk de onbekende vakken als Latijn en
wiskunde leuk, maar na een paar jaar ging mijn
voorkeur meer uit naar de “pretpakketvakken” zoals
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, Engels en vooral
tekenen. Ik ben overgestapt naar de HAVO, mede
omdat je daar tekenen als examenvak kon kiezen. Mijn
toenmalige tekenleraar Harry Derksen motiveerde
me om me aan te melden voor de kunstacademie.
Maar kun je met kunst de kost verdienen? Ik besloot
om eerst “een echt beroep te leren” en ging naar
de PABO in Doetinchem om leraar basisonderwijs
te worden. Hoewel de afstand naar Doetinchem

De militaire dienstplicht bestond in de jaren 80
nog, maar ik wilde eigenlijk helemaal niet “opgeleid
worden om te doden”. Het was de tijd van grote
vredesdemonstraties en Hollanditis en ik heb dienst
geweigerd. Na een brief met uitleg waarom ik niet in
dienst wilde en een toetsingsgesprek mocht ik op zoek
gaan naar zinvol werk voor anderhalf jaar vervangende
dienst. Ik vond een baan als begeleider in een
woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke
beperking in Den Haag.
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Aan het eind van die vervangende dienst ging ik op
reis met de trein door Europa, waarbij ik op plekken
kwam die ik van de kunstgeschiedenislessen kende:
Venetië, Istanboel, Athene, de Griekse eilanden, Rome,
Siena, Florence. Na deze leerzame en leuke periode
trok de kunst en ging ik alsnog naar de kunstacademie
in Den Haag, afdeling grafische vormgeving, waarbij
nog steeds de vraag speelde of je daarmee de
kost kunt verdienen. Ik had tijdens die studie een
bijbaantje als begeleider bij Humanitas en toen ze
een nieuwe woonvorm openden en me vroegen of ik
er vast wilde komen werken zei ik de kunstacademie
gedag en koos ik voor zekerheid.

praten. Dat was erg handig, want met Nederlands
en Engels kwam je daar niet ver. Onze levens gingen
na een paar jaar verschillende kanten op en alleen
wonen heeft in combinatie met mijn drukke werk en
onregelmatige werktijden ook zijn voordelen.
Ik heb door de jaren heen veel gereisd, ben
bijvoorbeeld in 1999/2000 een half jaar in Amerika
geweest, ik had toen 6 maanden onbetaald verlof.
Na 2000 waren de reizen meestal binnen Europa. De
afgelopen jaren met coronabeperkingen was Barlo
vaak het reisdoel.
Ik werk veel avonden en weekenden, waardoor er
niet veel tijd overblijft voor sportclubs en andere
vaste activiteiten. Het voordeel aan de werktijden
is dat ik soms op dagen vrij ben wanneer anderen
moeten werken en ik bijvoorbeeld op doordeweekse
dagen naar musea kan gaan. Ik heb jarenlang veel
gezwommen. Nu ga ik als ik tijd heb een paar keer per
week naar de sportschool om een beetje in vorm te
blijven.

Aanvankelijk werkte ik met de doelgroep die we
bijvoorbeeld kennen van de tehuizen in Aalten. Ruim
10 jaar geleden kwam de LVB-doelgroep meer in
beeld, een groep die vaak buiten de boot valt. Toen
kwam een woonvoorziening speciaal voor jongeren
(met een lichte verstandelijke beperking (LVB), maar
met veel bijkomende problemen zoals misbruik,
criminaliteit, drugs, drankmisbruik, schulden en
psychiatrische aspecten. Het was de bedoeling dat die
jongeren binnen 5 jaar klaar waren om zelfstandiger
te gaan wonen. Dat lukte lang niet iedereen, als de
motivatie ontbreekt bij de cliënten is het lastig om
vooruitgang te boeken en dat wisten we van tevoren
Men zei tegen ons: “Als er 20% goed terechtkomt
hebben jullie het goed gedaan.”

Hoewel ik van de jongens van de Scheper de enige
ben die geen deerne uut de buurte aan de haak
geslagen heeft en niet zoals hen 3 kinderen heb (ik
heb officieel geen kinderen) lopen er toch 2 leuke
meiden rond die biologisch gezien mijn nakomelingen
zijn. Een vriendinnenstel had een kinderwens en zocht
een donor. Toen ik na een museumbezoek met 1 van
de 2 daar over zat te praten zei ik voor de grap dat ik
misschien wel erg vruchtbaar zou zijn, omdat alle drie
broers 3 kinderen hebben. Een week later belde ze me
op om te vragen of ik erover na wilde denken om hun
donor te worden. Het is een heel leuk stel, ik kon goed
begrijpen dat ze graag een bekende donor wilden,
zodat de kinderen later niet op zoek hoeven. In
gesprekken bleek dat we er ongeveer hetzelfde over
dachten. Beide vrouwen hebben een meisje gekregen,
de meiden zijn nu bijna 8 en 9. Gelukkig vonden mijn
ouders het ook een leuke verrassing toen ik het hun
vertelde. Ze zijn een paar keer in Barlo geweest, toen
de eerste geboren werd leefde mijn vader nog.

Af en toe kom ik in Den Haag op straat oud-cliënten
tegen met wie het verbazingwekkend goed gaat
en die trots vertellen dat ze (mede dankzij onze
begeleiding) nu een vaste baan hebben, een huisje,
vaak zelfs ook een kind. Het werken met die jongeren
was erg intensief. 6 jaar geleden ben ik bij een nieuwe
woonvorm voor ouderen gaan werken. Die doelgroep
is rustiger, maar door extreem personeelstekort en
voortdurend werken met onbekende uitzendkrachten
is de werkdruk erg hoog. Misschien wordt het
tijd om eens rond te kijken wat er verder aan
werkmogelijkheden voor me zijn.”
Ik woon alleen in een appartement in het centrum
van Den Haag. In de jaren 90 heb ik een tijd
samengewoond met een Braziliaan. We zijn in die
jaren twee keer 6 weken in Brazilië geweest rond
carnaval, dat waren prachtige reizen en doordat ik
redelijk goed Portugees had geleerd kon ik prima
met zijn familie, vrienden en met de mensen op straat

Voor je het weet is het donker in Barlo en proberen wij
het interview af te ronden. Wij bedanken Johan voor
het open gesprek en wensen hem veel geluk voor de
toekomst.
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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

Cafetaria De Admiraal

Stichting Dwars Door Barlo

Admiraal de Ruyterstraat 1d

ernakolstee@gmail.com

7122 WD Aalten

Zorgcoöperatie Barlo-Dale

T
el.0543-476000
Cafetaria
De Admiraal

zocobarlodale@hotmail.com

Admiraal de Ruyterstraat 1d

Voor al uw snacks
7122 WD Aalten en patat!

Verenigingsgebouw De Markerink
www.barlo.nl/demarkerink
erna.springer@tele2.nl

Tel.0543-476000

www.cafetariadeadmiraal.nl
Voor
al uw snacks en patat!

Activiteitencommissie De Markerink
r.e.brethouwer@outlook.com

www.cafetariadeadmiraal.nl

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

Op school leuke cijfers en
thuis een gezellige sfeer.
Hoe makkelijk kan het zijn?

Onderwijs
CBS Barlo

www.cbsbarlo.nl
info@cbsbarlo.nl

Huiswerkbegeleiding, MILS Leerstrategietest
en bijlessen voor basis- en voortgezet onderwijs

Oudervereniging CBS Barlo

Landstraat 20 (Elim)
7121 CR Aalten
tel. 06 12 25 73 53
info@studiehuisachterhoek.nl

ov.cbsbarlo@gmail.com

Juut & Co Kinderopvang
www.juutenco.nl
mariel@juutenco.nl
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