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het bestuur van de vereniging voor 
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Bestuur van de Vereniging voor 
algemene Daalse belangen:
Harry Fukkink – voorzitter
Ina Somsen – secretaris
Harry Veerbeek – penningmeester
Renate Arentsen  
(activiteiten commissie)
Evert-Henk Eppink  
(PR en communicatie)
Jannie ter Haar  
(belangenbehartiging)
Sander Lankveld (commissie  
gebouwen en terreinen)
Dianta Navis (ledenadministratie)

Opmaak en drukwerk:
tHe project, Gerard te Hennepe
06 29 24 37 02 
www.theproject.nu 

Beste lezer, 
Al langer bestond het idee om 
“Rondom ’t Romienendal” te 
gaan aanpassen. En dat is nu 
gebeurd! De eerste uitgave in 
een ander jasje is een feit. Wij 
vinden dat het er goed uitziet.

Voor wat betreft de inhoud is 
er nog niet zo veel veranderd. 
Zoals altijd staan er leuke 
stukjes in van de meeste van de 
verenigingen die in en rondom 
ons buurtschapshuis hun plek 
hebben. Dat willen we ook 
graag zo houden. Maar we staan 
ook open voor andere berichten 
en rubrieken. Daarom hierbij een 
oproep aan iedereen: heb je een 
leuk artikel of iets anders, mail 
het naar ons. 

Michel Wiggers, die jarenlang 
contactpersoon was voor ‘het 
boekje’, heeft aangegeven dat 
hij er mee wil stoppen. Hierbij 
willen we Michel hartelijk 
bedanken voor zijn werk en 
inzet de afgelopen jaren!

Met z’n tweeën hebben we 
deze Rondom gemaakt. We 
willen echter heel graag meer 
mensen die ons daarmee gaan 
helpen. Iedereen die op welke 
manier een bijdrage wil leveren, 
is van harte welkom om mee 
te denken over hoe we onze 
Rondom nog interessanter en 
mooier kunnen maken. 

Voor een bijdrage maar ook 
om ons te helpen, kun je mailen 
naar rondom@romienendal.nl. 

Veel leesplezier met deze 
“Rondom ’t Romienendal”!

De redactie,
Evert-Henk Eppink
Ina Somsen

’t Romienendal:
Aladnaweg 3, 

7122 RN  AALTEN

telefoon:  0543-476093

mail: contact@romienendal.nl

www.romienendal.nl

Beheerder:
Ali ten Bokkel

telefoon:  06-29532994

mail: hans-ali@hotmail.nl 

‘Samen Kerst vieren’ 
 

Dit is het thema van de jaarlijkse Kerstviering in Dale 
 
Wanneer:  zaterdag 22 december 2018 
Waar:  ’t Romienendal 
Vanaf:   17:00 uur 
 
Tijdens de kerstviering is er een broodmaaltijd  
en aansluitend is er een kerstgala. 

 
Iedereen is van harte welkom!               Meer informatie volgt! 
 

Uitnodiging

NIEUWJAARSRECEPTIE

op vrijdag 4 januari 2019

Het bestuur van de Vereniging voor algemene Daalse belangen  
nodigt alle leden, verenigingen en andere belangstellenden uit 
om elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.

Onder het genot van een hapje en een drankje willen we 
op deze avond met elkaar klinken op het nieuwe jaar. 

We beginnen om 20.00 uur !

Tot ziens in ’t Romienendal 



Daalse Deerns,...
Nog steeds een goed idee,…
een vrouwenavond in’t 
Romienendal!
 
11 Daalse Deerns, niet helemaal 
onopgemerkt aanwezig op  
de maandagavonden in  
’t Romienendal.
 
11 Daalse Deerns komen om de 
week bij elkaar om een spelletje 
te spelen of om een avondje te 
knutselen.
Dit alles onder helder stemgeluid 
en het nodige gegiechel, 
gekwek en schaterlachen.
(We blijven graag met ons elfen, 
een tweede groep elfjes in de 
andere week zou leuk zijn!)

Wat we zoal hebben gedaan:
Een schilderles van Gerrit 
Stronks; Maak een zonnebloem! 
De meeste kunstwerken leken 
ook echt op een zonnebloem. 
(die ene op een ontplofte perzik 
lijkende daargelaten)  

De workshop Tapas maken van 
kok Henry Wamelink gaf veel 
drukte en reuring in en om de 
keuken. Met 11 Deerns,  Henry  
en hun neus volgende sjoelclub 
en biljarters was het een drukte 
van belang in het keukentje.
Wat we mee naar huis namen,..
gevulde champignons en dadels, 
bruchette en bladerdeeghapjes,..
 
Tussendoor hollen we 
pompoenen uit, maken een 
bloemstuk, doen we mee aan de 
klaverviertocht. Een spelavond 
met sjoelen, darten, kaarten en 
bingo. 

Maar soms komen we ook 
spontaan in actie. Een 
rondvliegende partytent op een 
stormachtige dag bracht menig 
Deerne met compleet gezin 
op de been.  Vanuit Rotterdam 
werden de Deerns aangestuurd  
om de tent onder controle te 
krijgen. 

Rotterdam,…vorig jaar waren 
we er een dagje,..
We gaan weer maar nu met 
overnachting waar we zeker 
een moment zullen pakken 
om meneer Piet  van “Café 
Compagne” te bezoeken.    
Twee dagen en één nacht vol 
attracties als trein, tram, metro, 
watertaxi, roltrappen, liften 
en stoplichten,…inchecken en 
uitchecken. Kan niet anders of 
er komen nieuwe ideeën voor 
onze maandag uit voort.

Waar vorig beheerder Andre 
op de vlucht sloeg aanschouwt 
nieuwe beheerder Ali 
geamuseerd onze soms dwaze 
verrichtingen.
Een dwaas gezicht was 
waarschijnlijk wel onze 
kunsten met de opblaaspop,…
daar kun je best leuke dingen 
mee doen,….!!!
   
Nog steeds een goed idee,… 
een vrouwenavond  
in’t Romienendal! 

Van de bestuurstafel
Beste lezers 

van ’t Rondom,

Dit keer is het mijn beurt om 
een stukje te schrijven in het 
vernieuwde Rondom. 
Als nieuw bestuurslid draai ik 
nu ruim een half jaar mee in het 
bestuur van de Vereniging voor 
algemene Daalse belangen, we 
vergaderen 1x per maand over 
alle zaken aangaande 
‘t Romienendal + de Daalse 
belangen.

We hebben in het bestuur 
gekozen om meer te gaan 
werken in een zogenaamd 
“commissiemodel”, dit betekent 
dat ieder bestuurslid een aantal 
taken op zich zal nemen om 
dit samen met andere mensen 
(buiten het bestuur) uit te gaan 
voeren.
Een aantal van deze 
commisies zijn: een commisisie 
Activiteiten en een commissie 
Belangenbehartiging.
Op deze wijze worden de taken 
beter verdeeld over het bestuur 
waardoor het prettiger is om het 
e.e.a. samen uit te voeren.
We zijn er nog maar net mee 
begonnen maar naar mijn 
mening is dit een goede 
werkwijze waar we de komende 
jaren mee vooruit kunnen !

Wat betreft de status van de 
renovatieplannen; dit is verderop 
te lezen in ‘t Rondom. 
Harry Fukkink zal een update 
geven van de huidige situatie 
van de plannen. 
Wat ik alvast kan zeggen is 
dat we als bestuur een goede 
en weloverwogen keus willen 

maken over de uitvoering van 
het geheel, dit heeft als gevolg 
dat er meer tijd nodig is om het 
e.e.a. te laten slagen.

Zoals jullie wellicht gemerkt 
hebben de laatste maanden, is 
er flink gegraven in Dale voor 
de aanleg van glasvezel. Dit is 
natuurlijk een goede zaak ! Zo 
kunnen we gebruik maken van 
snel internet + TV.
Op het parkeerterrein bij 
de Aladnaweg komt er 
een glasvezelkast, dit is 
noodzakelijk om alles goed 
te kunnen verbinden. Het 
stukje grond wordt in overleg 
met de gemeente verkocht 
aan de beheerder van het 
glasvezelnetwerk.

Graag wil ik ook de waardering 
uitspreken over onze nieuwe 
beheerder Ali ten Bokkel.
Zij is nu al bijna een jaar het 
vertrouwde gezicht van ‘t 
Romienendal en ze heeft de 
zaken goed kunnen oppakken 
na het vertrek van André en 
Hetty Porskamp. Ik kan me 
voorstellen dat het voor haar 
niet altijd makkelijk is om iemand 
op te volgen die zo lang ‘t 
Romienendal heeft gerund.

Dit is een kleine opsomming van 
alles wat er gebeurd Rondom ‘t 
Romienendal.
Ik wens jullie allen Fijne 
Feestdagen toe en een goed en 
gezond 2019 !

Met vriendelijke groeten namens 
het bestuur,
Evert-Henk Eppink

Meer Bewegen Voor Ouderen gym    
      

Dale, dinsdagmorgen 09.15 uur

Het regent, dat is ongekend, 
het mag wel een paar maanden 
regenen, maar het verveelt nu al.
Het mooie najaar is voorbij…….

Wat een warme zomer en 
een mooi najaar hebben we 
gehad, met de gym hebben 
we regelmatig een spel buiten 
gedaan.
Eind juni hadden we een leuke 
afsluiting georganiseerd door 

Hermien Scholten en Diny te 
Kloeze.

We werden om 10.00 uur 
verwacht bij de “Neeth” in Barlo 
voor koffie en gebak, daarna 
hebben we de boerderij/musea/
tuin bekeken en met ons allen 
een pannenkoek gegeten.

Een geslaagd zonnig uitje als 
afsluiting van het gymjaar.

Op naar Sinterklaas en de Kerst 
en hopen dat we in 2019 weer 
een mooi-zonnig-(soms regen) 
jaar hebben.

Een goed en  
gezond 2019 gewenst !

Lianne Toebes



Ook deze keer konden we 
heerlijk op het terras van ’t 
Romienendal zitten.
Eind augustus zijn de 
repetities weer gestart . We 
zijn uitgenodigd om te komen 
zingen op Bredevoort Schittert 
dus we hebben maar een paar 
repetities om er weer helemaal 
in te komen. Op vrijdag 28 
september  hebben we mogen 
zingen op de 50e editie van 
het lichtspektakel in Bredevoort 
en deze keer was dat in de St. 
Joriskerk. We hebben 2 sets 
gezongen en in onze pauze 
zongen en speelden nog 2 
leerlingen van Claudette, het 
was een mooi geheel!
Op vrijdag 2 november was 
het zover, onze eigen muzikale 
avond georganiseerd door onze 

activiteiten commissie Marijke, 
Ria en Hanny. Het geheel 
speelde zich af bij camping 
Goorzicht dat zich uitstekend 
leende voor onze activiteit. 

Voor deze avond hebben we 
de 6 heren van de Glazen 
Boterham uitgenodigd om de 
avond met ons te vullen. Wat 
was het een succes! Er was 
meer publiek dan we hadden 
gedacht en ze waren allemaal 
erg enthousiast. Kortom een 
mooie avond waar we met trots 
op terug kunnen kijken!
Op zaterdag 15 december 
verlenen we onze mede-
werking aan de Kerstmarkt in 
Bredevoort en dan is het jaar 
qua optredens al weer voorbij. 

Hopelijk zien we jullie nog 
eens bij een optreden in het 
komende jaar! 

Dames DAzzLE

Popkoor Dazzle 2017/2018
Het is alweer een tijd geleden 
dat er iets van DAzzLE in dit 
blad stond, om precies te zijn 
in 2016, dus tijd om eea. te 
vertellen over wat we zoal 
gedaan hebben. 

2017
Zondag 5 februari hebben we 
onze medewerking verleend 
aan het docenten concert van 
Boogie Woogie en was erg leuk 
om te doen.
Donderdag 13 april hebben we 
meegewerkt aan de muzikale 
vertelking: All You Can Eat/
Feel van de Eendracht in 
de Zuiderkerk. Het was een 
bijzondere avond en we waren 
onder de indruk hoe alles 
muzikaal samenviel.
Woensdag 17 mei hebben we 
onze zangavond op locatie 
gedaan bij het AZC in Barlo. Het 
was voor de tijdelijke bewoners 
en ons een geslaagde avond 
met veel  plezier. 
Omdat het optreden door 
onszelf in oktober niet door kon 
gaan hadden we langer 

de tijd om ons voor te bereiden 
op ons optreden op zondag 
17 december tijdens de 
Kerstkoopzondag van SAP in 
Aalten. En zoals het hoort op 
zo’n dag was het erg koud, 
maar gezellig en we werden 
goed verzorgd met warme 
chocolademelk.
Woensdag 20 december 
hebben we het jaar afgesloten 
en  ivm. het afscheid van André 
Porskamp hebben we hem 
nog toegezongen met een 
toepasselijk lied .

2018
Op woensdag 10 januari zijn we 
weer gestart met onze repetities 
en op woensdag 17 januari 
werden we verrast door 2 leden 
van de Stichting ‘t Olde Gebroek 
met een mooie bijdrage voor 
ons koor!
Zondagmiddag  4 februari 
hebben we weer mee mogen 
werken aan het docenten 
concert van Boogie Woogie. Het 
was weer erg leuk om te doen!
Woensdag 14 februari  hebben 
we onze jaarvergadering 
gehouden.
Vanaf januari hebben we 
heel hard gewerkt aan de 
muziekstukken voor het 
bevrijdingsconcert  Quis 
Separabit samen met de 
Eendracht. Op 5 en 6 mei was 
het zover, 2 hele mooie avonden 
waarin alles samen kwam. 
De muziek van de Eendracht, 
de solisten en wij als koor, de 
verteller, het licht, de sfeer, het 
was een geweldige ervaring 
waar we nog lang over konden 
napraten.
Zaterdag 2 juni zijn we naar 
het de Korenfestival in Hengelo 
geweest. Het was niet druk maar 
het was leuk om mee te doen en 
we hebben een heel gezellige 
dag gehad!
Zondag 1 juli waren we 
uitgenodigd door koor 
Hartgelach uit Varsseveld 
dat ‘t Romienendal-festival 
georganiseerd heeft. Wandelen 
en koren kijken…  Een goeie 
combinatie.
Woensdag 4 juli hebben we het 
seizoen afgesloten waarna de 
zomervakantie kon beginnen. 



S.V.D.W.
Beste Rondom lezers 
en lezeressen ,

Op het moment van schrijven 
hebben de meeste teams van 
SVDW alweer zo’n 6 wedstrijden 
geschoten in de Aaltense 
schietcompetitie. Er wordt dan 
ook weer volop gestreden, 
alleen de uitslag valt bij het ene 
team wat beter uit dan bij de 
andere.

Vooral het 2e, 5e, 6e, 7e, en 10e 
hebben de punten hard nodig.  
Aangezien we nog niet op de 
helft van de competitie zijn, en 
we dus nog vele wedstrijden 
hebben te gaan, kan er ook nog 
veel veranderen.
Het 3e, 4e, 8e  en 9e draaien 
lekker mee. Het 3e team 
schuift zelfs langzaam richting 
koppositie met het 4e er dicht 
achter. Beide teams schieten in 
de B1 klasse.  Dat kan dus nog 
een heerlijke strijd worden.
Het 1e team heeft een vliegende 
start gemaakt. Het komt ze 
niet aanwaaien, maar ze 
draaien toch mooi boven in het 
klassement mee.

Wij wensen alle teams natuurlijk 
heel veel succes en sportiviteit, 
maar vooral veel gezelligheid 
toe.

Het schieten is een fantastische 
sport om te doen, maar de 
sociale contacten zijn minstens 
zo belangrijk is. De sfeer is altijd 
goed, andere verenigingen 
komen dan ook graag in 
’t Romienendal  schieten. 

De schietsport  is een 
mooie binnenactiviteit  
voor in de herfst en 
wintermaanden. Het 
schietsseizoen loopt dan 
ook van begin september 
tot half april.

Lijkt het je ook leuk om 
te schieten, neem dan 
gerust contact op. Op de 
dinsdagavonden zijn er de 
wedstrijden in’t Romienendal.
Dit jaar zal er tussen de 
kerstdagen en oud en nieuw 
ook weer een onderlinge 
competitie worden 
georganiseerd. Dit geeft altijd 
een prachtige, gezellige strijd 
met een aantal leuke prijzen.
Ook het avondje voor de jeugd 
gaan we weer proberen te 
organiseren. Dit is meestal rond 
half februari. 
Genoeg mooie activiteiten om 
naar uit te kijken dus.

Als laatst is het nu ook een 
mooie gelegenheid om jullie 
namens onze schietvereniging 
allemaal hele mooie 
feestdagen toe te wensen 
en  een goed en gezond 
2019.

Namens het bestuur 
van S.V.D.W.
André Lammers

     Jeugdclub Dale

Sinds een maand of twee komen 
wij van Jeugdclub Dale weer 
iedere donderdagavond samen 
om een spelletje te doen, iets 
te knutselen of om gewoon 
gezellig met elkaar te kletsen. 
Ook dit jaar zijn er weer veel 
nieuwe leden bij gekomen, en 
er zijn gelukkig maar weinig 
mensen afgegaan. We zijn nu 
met een groep van bijna dertig 
leden, en dat is nog zonder onze 
9-koppige leiding!

In de zomervakantie zijn we 
zoals ieder jaar met z’n allen 
op clubkamp geweest. Deze 
keer was Doetinchem onze 
bestemming. Het was, zoals 
de hele zomer, heerlijk weer. 
Door de droogte mochten we 
helaas geen kampvuur maken, 
dat was dan wel weer jammer. 
We hebben het weekend veel 
activiteiten gedaan, waaronder 
verschillende (bos)spelletjes, 
zwemmen, en een casinoavond. 

Op zondagavond hebben we 
ons allemaal in onze mooiste 
kledij gestoken om vervolgens 
een avondje te pokeren en  
Black Jack te doen.

Ben je 12 jaar of ouder en 
lijkt het je leuk om een keer 
een avondje mee te kijken? 
Doe dit vooral! We zijn iedere 
donderdag in ’t Romienendal  
te vinden van 20:00 uur tot 
21:30 uur. 

Misschien tot snel!
Jeugdclub Dale



Goeidag leu,

Hier een schrieven van’t “ 
Olde Gebroek “.

Sinds 23 april bunt de 
zittende bestuursleden, 

behalve de veurzitter Henk 
Fukkink af e’traoden en die 
plaatsen bunt waer op e’vuld 
deur leden van de A.O.B. 
(Ambachteleke Oogstwarkers 
van de Buurtschappen).
Wi’j bunt now een stichting 
en in e’schreven in kamer van 

Koophandel.

Ons doon en laoten is 
daordeur neet verandert 
maor t’gef faciliteiten die neet 
onbelangriek bunt zo-as bi’j 
calamiteiten dreg de stichting 
verantwaordelekheid.

Wi’j van’t  “Olde Gebroek“ holt 
ons bezig um op ambachteleke 
wieze, zaod te-zaei’jn, te-maei’jn 
en te-dorsen, en daor hebbe wi’j 
völle wille van.

A’w d’r allemaole bunt , bu’w 
met z’n dertigen, vrouw- en 
mansleu en dat is een mooi 
tröpken, wat’n énen neet wet 
dat wet’n ander en zo he’w de 
praot tegange.

‘t Wark wa’w d’r met hebt is uut 
de tieden van wal-aer, maor 
äözen zo-as vrogger, dat doe’w 
neet maer, gemeudelek geet’t
t’r haer. 

“de Hutte“ op Fukkinks timpken 
an de Pasop weg is ons domicilie 
en daor doe’w  ons tegood 
an pannekoeken, koffie, bier, 
frisdrank of voezel .
Dit jaor he’w, nao aw de St. 
Jaopik rogge van’t land hadd’n 
e’haald, met’t zaei’j mechientjen 
an de ploeg, stoppelknollen 
Civasto-R  e’zaei’jd.
De bedoeling was um die met 
knollen plukker tegaon plukken, 
maor umdat de rubberen riem 
neet maer temaken viel en een 
nei’jn neet maer veur handen 
was, laow’t maor staon um van ’t 
veurjaor as groenbemester  
d’r onder tebouwen .
Henk Somsen bouwt meestal 
met zien Ford trekker ‘t land 
umme.
Bennie v Frederik (Henk zien 
breur) mäk’t land dan zaei’j 
klaor.
Bianca en Sientjen loopt veur de 
zaei’jmechine at Gerrit Luiten 
en Wim Berendsen de haver of 
rogge gaot zaei’jn.
Wi’j holt altied twee oogstdagen, 
vri’jdags maei’j wi’j met de zicht 
de kanten en veurheufde los 
dan kan d’r zaoterdags met de 
maei’jmechine met aflegger 
en ok met de zelfbinder 
wodd’n e’maei’jd daornao 
zette wi’jt an de gast.
At’t gewas teklein is e’bleven 
en’t neet met de zicht nog 
met de binder te maei’jn is dan 
vraoge wi’j Wim Arendsen of hie 
dan met zien’n combine ut wil 
maei’jn en dat dötte graag.
At’t genog nao e’riept en dreuge 
is, lade wi’j t op de wagen van 
Bennie Somsen en den steed 
dan in de schuure van um, töt 
aw gaot dorsen.
Um’t moeze gevret veur te 
blieven, holle wi’j meestal begin 
oktober een dorsdag, dan kump 

Bennie en Henk met de 
dorsmölle en’t zaod van de 
Brakenweg uut Lintel.
Veur onze “ Hutte “ wodt ‘t 
kaf van ’t koren gescheiden.
‘t Zaod en ’t geperste stro 
vindt meestal zien weg naor 
dees of gene ,
de opbrengst geet in de pot 
en daor bekostte wi’j onze 
gezellige aovenden van, zo-as 
nei’j-jaors visite, haver kommen 
keur’n , vergaderen of um is 
gewoon bi’j tepraoten.

Georganisaerde oogstdagen 
veur groot publiek met kräömkes 
en zo wat t’r haer daor geet 
völle tied en geld inzitt’n , 
daorumme waoge wi’j ons daor 
neet an.
Maor wie zin en tied hef is 
van harte welkom op onze 
oogstdagen en dorsdag .

Groeten van 
de secretaris,
Plaetjes Willem.

’t “ Olde Gebroek “ 



Beste mensen,

Graag wil ik gebruik maken 
van deze Rondom om ALLE 
VRIJWILLIGERS te bedanken 
die elk jaar opnieuw voor ons 
Oranjefeest weer klaar staan.

- soepballen draaien
- soepvlees koken
- eieren koken
- gordijnen naaien
- patat bakken
- koffie zetten
- snoep verkopen
- drankkantine draaien
- kantine opbouwen
- tent versieren
- elektriciteit regelen
- stoelen en tafels sjouwen
- schoonmaken
en nog vele taken meer, te veel 
om op te noemen, worden 
vrijwillig gedaan.

Sommigen doen dit al tientallen 
jaren, met veel plezier, om het 
Oranjefeest in Dale tot een 
succes te maken.

Nogmaals BEDANKT.

Namens het bestuur 
van Hou en Trouw, 

Dienke Scholten

Volgend jaar 
is het Oranjefeest 
op 29, 30 en 
31 augustus.

Zorgco0peratie Barlo-Dale  
Het bestuur van de 
Zorgcoöperatie Barlo-Dale 
vergadert 1 keer in de maand 
en daarbij komen diverse 
onderwerpen aan bod. Hoe 
gaat het met de bestaande 
activiteiten? En wat beleven we 
in onze buurtschappen? Waar 
is vraag naar? Wat kunnen we 
nog meer doen? Maar we kijken 
natuurlijk ook, hoe het in het 
dorp gaat en waar we mogelijk 
kunnen samenwerken.

De Zorgcoöperatie is 
vertegenwoordigd in het 
Platform Aalten. Platform 
Aalten is het overleg- en 
samenwerkingsverband van alle 
gemeenschapshuizen,
belangenverenigingen en de 
Zorgcoöperatie. Ik maak zelf ook 
deel uit van de Kerngroep; dat 
is erg leerzaam. Op deze manier 
zijn we goed betrokken bij wat 
er in andere buurtschappen 
leeft en de samenwerking met 
de Gemeente Aalten en Figulus 
Welzijn. 
Belangrijk uitgangspunt van 
het Platform is: Beter willen 
samenwerken en overleggen, 
kennis delen, van elkaar leren en 
krachten bundelen.
Op dit moment zijn we bezig 
om bijvoorbeeld het AED/
Reanimatie in beeld te brengen. 
We zijn nieuwsgierig hoe het 
in alle buurtschappen en alle 
kernen gaat.  Bijvoorbeeld: Hoe 
wordt het gecoördineerd.

Op 5 november hebben in 
Barlo-Dale 20 cursisten het AED 
Reanimatie herhalingscursus 
gevolgd. De volgende cursus zal 
in het voorjaar zijn. 

Staan jullie al op de lijst, 
dan krijg je automatisch een 
uitnodiging.
Zou je ook op deze lijst willen 
komen en of heb je interesse 
in een beginnerscursus? 
Je kunt ons altijd mailen.

Onze bestaande activiteit “Kom 
bi’j ons ett’n” loopt erg goed 
in Barlo en Dale. En er zijn 
weer nieuwe kookadressen bij 
gekomen, waar we erg blij mee 
zijn. 
Bij deze bedank ik dan ook alle 
vrijwilligers.

In november hebben we 
gesproken met een aantal 
personen van de leiding van 
de beide jeugdclubs uit Barlo 
en Dale. Heel erg enthousiast 
werden van de leuke ideeën 
die op tafel kwamen om samen 
jong en oud te verbinden in de 
buurtschappen. 
Daar doen we het voor.

En nog even dit:
Aan alle dansliefhebbers: We 
organiseren op 23 februari 
2019 een stijldansavond, waar 
ouderwets gedanst kan worden.  
Zie onze vooraankondiging. 

Mocht je vragen hebben hierbij 
ons mailadres:
zocobarlodale@hotmail.com
Mobielnummer: 0620347158

Met vriendelijke groet,

Petra Kastein
Bestuurslid Zorgcoöperatie 
Barlo-Dale 



1994 2019
Chr. Zangvereniging  

’t Romienenkoor

Bijna 25 jaar 
“t Romienenkoor”.  
Klein begonnen met ruim  
20 leden.
Gegroeid in de loop der jaren 
naar 60 leden. En nu bestaat 
het koor uit 30 leden.

Dankbaar kunnen we terug-
kijken op 25 jaar Romienenkoor.
Lief en leed hebben gedeeld.

Hoogtepunten hebben we 
ook gekend, zoals met de 
bus naar Monnikendam 
voor medewerking aan een 
korendag. Ook in Aalten was er 
een korendag , door ons koor 
georganiseerd, gezongen werd 
er door diverse koren in de  
Chr. Gereformeerde Kerk.  
Een fijne dag!
 
Een hoogtepunt was ook 
de medewerking aan 
een morgenkerkdienst in 
Scheveningen.
Het was zeer vroeg in de 
morgen dat we richting 
Scheveningen vertrokken. Een 
geslaagde dag.
Tevens hebben we diverse 
keren meegewerkt aan kerk-en 
Kerstvieringen in de gemeente  
Aalten.

Vanaf maart 2018 zingen wij  
nu op de donderdagmiddag  
van 14.30 tot 15.45 uur.
Hierna drinken we met ons 
allen gezellig een lekkere kop 
koffie of thee en is er tijd voor 
een praatje.

Vanaf januari 2019 zetten we 
ons beste beentje voor, smeren 
onze kelen, dan werken we toe 
naar een jubileumconcert!!

Het Romienenkoor wenst  
alle lezers van ’t Rondom  
Gezegende Kerstdagen en  
“Veel Heil en Zegen”voor 2019.

Riek Vreman,  
penningmeester  
en  
Hannie Heusinkveld, secretaris.

Ook al is het alweer 
eind 2018, toch willen 

we nog even vertellen 
over  onze laatste 

‘gym. avond’ voor de 
zomervakantie.

We zijn met bijna de hele groep 
op de fiets gegaan, naar de 
Twee Bruggen om te gaan 
bowlen.

We zijn er met een klein 
ommetje, naartoe te gaan.
We gingen om 19:00 uur 
verzamelen op de hoek 
Barloseweg/Markerinkdijk .
Het was die avond prachtig 
weer, zoals ook later bleek, de 
hele zomer.

Er was gereserveerd om 20:00 
uur en hebben daar een heerlijk 
potje gebowld en koffie/thee 
gedronken.
Daarna hebben we nog met een 
drankje op het terras gezeten en 
lekker gekletst. Om later je eigen 
kosten af te rekenen, dat viel 
nog niet mee ;-). 

Daarna zijn we via Bredevoort 
huiswaarts gekeerd.

Na te hebben genoten van een 
heerlijke zomervakantie zijn we 
29 augustus jl. weer begonnen.
Groeten van alle dames

Daalse Dames Gymnastiek



Het nieuwe jaar waren er chalen 
vol met oliebollen, hier kregen 
de biljarters ook wat van mee.

In het najaar hebben we een 
gezamenlijke sjoelavond gehad 
met Lintelo-Haart en Dorp.
De haart heeft het dit jaar 
georganiseerd en het was 
gezellig, maar wij hebben niet 
gewonnen, dat was Lintelo  
dit jaar.

Kortom u leest het goed, 
we hebben een fijne groep 
maar we hebben dringend 
nieuwe leden nodig.
Wilt u eens iets anders 
doen en kunt u op 
maandagavond, 
kom dan gerust, 
vanaf 19.15 uur 
bent u welkom.

Wie zich dit 
jaar 2018 nog 
aanmeldt mag 
een maand gratis 
meespelen.

Met een hartelijke 
sjoelers groet 
van ons allen, 

Betsy Winters.

Beste lezers van dit krantje.

Ook dit keer willen we iets van ons 
laten horen.

We zijn op maandag graag op onze 
sjoelavond aanwezig.

Sommigen worden zelfs met 
een taxi gebracht om onze 

sjoelavond niet te hoeven 
missen.

Anderen fietsen door 
weer en wind om 

naar het sjoelen te 
gaan.
Daar blijkt wel uit 
dat het gezellig is.
Natuurlijk doet 
iedereen haar/
zijn best om een 
hoge score te 
halen.

In de 
zomervakantie 

houden we een 
gezellige middag. 

De laatste 2 jaar in 
’t Romienendal, met 

elke keer iets anders 
om te doen, maar de 

bingo is in trek met mooie 
prijzen. Als afsluiting een 

lekker etentje in t Romienendal’.

Op onze jaarvergadering en met de 
beker avond worden we getrakteerd 
op patat met iets erbij.

Sinterklaas heeft ook dit jaar 
speculaas bezorgd en pepernoten, 
alles ging op.

Bericht van
 de sjoelers 



Renovatie 
‘t Romienendal. 
De laatste keer dat we 
ontwikke-lingen over 
de renovatieplannen 
hebben gedeeld is bij de 
ledenvergadering in april dit 
jaar. Toen hebben we ook 
beloofd in het najaar van 2018 
weer een terugkoppeling 
te geven. Het is iets later 
geworden.

In de afgelopen maanden 
hebben we opnieuw onze 
eisen en wensen geprobeerd 
te passen in een minder dure 
variant. Dit blijkt nog razend 
moeilijk. We proberen zo dicht 
mogelijk te blijven bij wat 
onze eisen en wensen zijn 
en zien dat dit voortdurend 
leidt tot dure ingrepen. Op 
dit moment liggen een paar 
varianten voor waarvan we het 
idee hebben dat we dichterbij 
een reële oplossing komen. 
Omdat met meer zekerheid te 
kunnen zeggen zullen we weer 
het gesprek aangaan met de 
aannemer om een betrouwbare 
kostprijs te krijgen.

We krijgen regelmatig 
de vraag of we al snel 
beginnen, mensen vragen 
waarom het allemaal zolang 
moet duren. Heel begrijpelijk en 
wij zien zelf ook graag dat de 
dingen sneller zouden verlopen. 
Het zal nog wel een poosje gaan 
duren voor dat we echt kunnen 
beginnen.

Iets waar we graag aandacht 
voor willen vragen is 
het bemensen van ons 
renovatieteam. Omdat het 
proces langere tijd duurt merken 
we dat het soms moeilijk is 
voor iedereen om betrokken te 
blijven. Het renovatieteam zou 
erg geholpen zijn met mensen 
die zich willen inzetten in deze 
fase van plannen maken en daar 
zodadelijk ook de (financiële)
middelen bij gaan zoeken. 

Natuurlijk, straks als we gaan 
starten zullen we ook veel 
handen nodig hebben maar 
in deze fase zou dat ook erg 
welkom zijn. Ben jij iemand of 
ken jij iemand die daar graag 
aan zou willen bijdragen dan 
roepen we je op om met ons 
contact op te nemen. 
Want alleen Samen kunnen 
we bouwen aan de toekomst 
van ‘t Romienendal.

Namens het Renovatieteam 
Harry Fukkink

 

De 3 G-biljarters 
De zomervakantie is al weer 
voorbij, en de herfst is eindelijk 
begonnen.    
De 3 G-biljarters hebben 
niet, zoals de 2e kamer, aan 
zomerreces gedaan.

Wel  af en toe weg, of voor het 
Oranjefeest ruimte gemaakt.
Het goud, het zilver en het brons 
worden weer eerlijk verdeeld, 
hoe jonger hoe hoger.
Maar het is gezellig en soms 
verbaast een van de drie G`s de 
andere met een carambole als 
een toverbal. 

We hebben ook nog steeds onze 
eigen spelregel: niks geraakt?  
nog een keer totdat het lukt.
En we zijn ook best blij om te 
zien hoe mooi een van de Gs 
een prachtige carambole maakt

De sjoelers gingen ook gewoon 
door in de vakantie, en  vieren 
de verjaardag van een lid met 
het toezingen en een toespraak, 

maar die kunnen we niet 
verstaan, ook niet met onze 
gehoorapparaten.

We hebben helemaal niet achter 
de schotten  in de zaal hoeven 
te biljarten.

We merkten wèl dat de Daalse 
Deerns vakantie hadden!
Maar de laatste weken in 
oktober kwamen ze 2 of 3 keer 
achterelkaar. Ze waren zo druk 
in de weer met lappen stof en 
scharen en centimeters. Ja ze 
hadden zelfs naaimachines 
meegebracht. En wat waren 
ze aan het maken?  Niet te 
geloven, schorten met daarop 
in prachtige letters: ”Daalse 
Deerns”  Wat ook opviel, het was 
rustig, alleen de naaimachines 
raasden, en je hoorde het 
knippen van scharen en het 
zuchten van enkelen die het 
maar moeilijk vonden. Maar 
de 2e maandag hebben we 
de producten bewonderd. Een 
prachtige zondagse schort.

Met Hans van Alie zijn we ook 
blij. Na een buffet op het biljart, 
in het weekend, zet hij het biljart 
weer aardig waterpas.

De tevreden 3 G’s   
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Vanaf juni 2017 organiseren buurtschap Barlo en buurtschap Dale samen 
de herhalingscursus reanimatie en AED. In juni was deze in de Markerink 
en in november in ’t Romienendal.  Door deze spreiding was iedereen in 
de gelegenheid om in het afgelopen jaar aan een herhalingscursus deel te 
nemen. Ook de komende jaren willen we in dit ritme de herhalingscursus 
kosteloos blijven aanbieden. Er is ook belangstelling voor de basiscursus. 

Het afgelopen jaar hebben wij al van drie mensen de vraag gekregen of er 
ook een basiscursus gevolgd kan worden. Bij voldoende deelname willen 
we dit zeker gaan organiseren. Hoe meer mensen in de buurtschappen in 
staat zijn om te reanimeren en de AED te bedienen hoe groter de kans is 
dat er levens gered worden. Bij deelname van 5 à 6 mensen willen we een 
basis training verzorgen De basiscursus beslaat één avond van ongeveer 3 
uur.  Deze staat gepland voor 2018. Aan deze avond zijn geen kosten ver-
bonden. Na de basiscursus is het vervolgens goed mogelijk om in het jaar-
lijkse ritme van de herhalingscursussen je kennis en ervaring op peil te 
houden. 

Ben je woonachtig in Barlo of Dale en geïnteresseerd of heb je vragen dan 
kun je contact opnemen met: 

Jan Bongen  Annet Hoefman 
bongenjan@gmail.com  hoefmankoskamp@planet.nl 
06 4050 1955 0543-451626 

Bij belangstelling en aanmelding voor bovengenoemde basiscursus 
is het verzoek om het e-mail adres van Annet Hoefman te gebrui-
ken.  
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Tel.: 472980 & 477940  
Plein Zuid 15 & 1 in Aalten 
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