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Van het bestuur  
Het Barchemsfeest wordt dit jaar gevierd van 
woensdag 27 t/m zaterdag 30 augustus.  
Op woensdag 27 augustus starten we met de 
Seniorenmiddag van het Barchemsfeest  
vanaf 17.00 uur in de feestzaal van ’t 
Onderschoer. Er is weer een leuk programma 
samengesteld, laat u verrassen en komt allen. 
Houd de komende tijd de regionale weekbladen 
in de gaten! Om alles te bekostigen zal een 
verloting gehouden worden. Daarna u wordt 
uitgenodigd voor een rondgang door de 
versierde straten van Barchem met Bello, de 
Keihavetram en  muziekvereniging Crescendo. 
Om 19.30 uur vertrekken we vanaf ‘t 
Onderschoer richting Zwiep.  We gaan achter 
muziekvereniging Crescendo aan en zullen  de 
straatverlichting bewonderen. Wij vertrekken 
voor Crescendo naar Barchem om een deel van 
de straatverlichting te bekijken. Daarna 
krijgen we bij de Barchemse Beesten  een 
klein concert te horen. Graag opgeven voor 
zowel het middagprogramma als de rondgang 
met Bello/Keihavetram op de lijst in de 
koffiekamer of bij Rita Asselman, tel. 
0573-441721. 
Na afloop gaat de muziek mee terug naar ’t 
Onderschoer, waar nog een paar nummers                    
gespeeld worden als afsluiting. 
Op zaterdagmorgen 30 augustus bent u 
natuurlijk weer van harte welkom om 10.00 uur  
 

 
 
in de koffiekamer om gezamenlijk een kopje 
koffie te komen drinken. Daarna kunnen we 
vanaf de opgestelde “tribune” de allegorische 
optocht kunnen bekijken, die op dit punt zoals 
elk jaar, zelfs twee keer langs zal komen.  
Rita Asselman, secretaris SVWB 
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Van de bewoners 
Op 24 juni maakten we met 34 personen een 
tochtje met Bello naar het Oranje Museum in 
Diepenheim. Dit werd aan alle ouderen in 
Barchem aangeboden door de Stichting 
Woonplus Barchem. Door een beukenhaagje 
liepen we naar het museum. We werden 
ontvangen met koffie en thee met een 
amaliaatje (een heerlijk oranje gebakje). 
Ondertussen kregen we uitleg over het wel en 
wee van het Oranjehuis vanaf ongeveer het 
jaar 1578, de tijd van Willem II. Daarna kon je 
alles bekijken en werd er over de inhoud van 
de kabinetten verteld. Na een glaasje fris 
gingen we weer huiswaarts. 
OP 8 juli, onder goede belangstelling heeft 
mevrouw Klaske ten Grotenhuis ons op 
boeiende wijze verteld over de levenscyclus 
van de vlinder. 
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Daarbij ondersteund door een prachtige 
powerpoint presentatie.  
De laatste spelletjesmiddag werd afgesloten 
met een gezellige bingo (door omstandigheden 
wel tot vijf uur). 
Ondertussen zijn wij ook voorzien van een 
nieuwe regenmeter, afwachten wat daar de 
uitkomsten van zijn (meer of minder). 
Op 17 juli waren Gerda en Eppie Teunissen 50 
jaar getrouwd. 
Voor ieder een gezonde groet, Gerrie Goorman 
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Paerdehandel 
In ’t vrogge veurjaor kreeg grotva’s olde 
vospaerd veur de zovölste kaer een völleke. ‘t 
Is ‘n prachtig beesje, aoverdag löp e in de 
weide biej ons veur ‘t huus. Hee sprönk en 
dartelt op ziene hoge bene rondumme zien olde 
moder, den ‘t allemaole heel gewoon vindt. 
Af en to kump e an ‘n draod en wiej aait zien 
kleine heuf. Mor ‘n völ wodt groter en groter 
en dan opèns is daor … den dag. Al heel vrog ‘s 
morgens spant grotva ‘t olde paerd veur de 
kaore. ‘t Is net of e al weet wat t’r geet 
gebeuren, elk jaor waer denzelfden gang. 
‘t Völ wodt met een touw en halster vaste 
bonden neust zien moder en löp buut’n in ‘t 
span. Langzaam veurt grotva de zandweg deur 
de weidens uut en geduldig löp het völ neust 
zien moder met. Op naor de paerdemark in 
Hengel : ´t is ´n kleine 20 kilometer lopen. ´t 
Geet binnendeur naor Barchem, de Wiersse, 
Linde en dan aover ´t Hengelse zand. Dichter 
naor de mark in Hengel komt uut alle 
binnenwaege de paerdemoders met neust eur 
hun kinder an ´n touw ebonden. Ze wodt op de 
mark an boeren, handelaren, mor ok heel vòlle 
veur de slacht verkoch. ´t Is al late in de 
meddag as grotva de zandweg deur de weidens 
waer op kump veuren. ´t Olde vospaerd lòp 
met ´t heuf naor de grond ´t is net of e 
treurt. Grotva hef het opgebrachte geld van 
´t vòl in de tesse. Ik vind ´t zo naor a-k dit 
beeld anschouwe en laote miene tröne de 
vrieje loop. Mor mo zeg: Ach, mien daerntje, 
biej ´n haer hebt ze vee veur de aardigheid, 
mor biej ´n boer mot ´t wat opbrengen. 
Dinie Hiddink-Dijkman 
����������������������������������������������� 

De Stamtafel 
Op  3, 10 en 24 september. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
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Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op 
vrijdagmiddag: 1, 15 en 29 augustus en 12 
en 26 september van 14.00 tot 16.00 uur. 
Barthold Arendsen Raedt, coordinator, tel. 441 264 
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Filmhuis Barchem 
Op donderdag 2 oktober volgt weer de 
volgende “filmavond”. Wat het gaat worden is 
nog voor iedereen een verassing.  
A.Luesink, coördinator, tel. 441647 
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Biljartclub “Het Station”  
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdagmiddag 
Gerrit Haijtink, coördinator, tel. 441 278. 
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Jeu de Boules 
Donderdag 24 juli kwamen 18 jeu de boulers 
naar de aangeharkte baan op het kerkplein om 
zich te meten, maar vooral ook om een 
gezellige middag met elkaar door te brengen. 
Tevoren was de uitnodiging met speelrooster 
verzonden aan de dinsdag- en de 
donderdagspelers. Commissieleden hadden 
voor de catering, de parasols, de slingers, de 
bloemen en de Franse muziek gezorgd. Ab 
Luesink heeft als een onpartijdige 
scheidsrechter gewapend met de rolmaat de 
uitslag helpen bepalen. Er werd flink 
gestreden, soms werd het tegen het einde van 
ieder potje angstig stil, wat de spanning er in 
hield. De winnende groep kreeg het niet 
cadeau, maar met 33 tegen 11 punten kon 
Peter Rappel als spelleider de oorkonde aan de 
dinsdagspelers uitreiken. Toch was het een 
groot succes zoals Hermien Bannink 
vaststelde: tenslotte ging Nederland in 
Brazilië met de derde prijs naar huis, maar” 
donderdag” werd toch maar tweede! Kortom 
het was een bijzondere zomermiddag (28° C) 
zoals ieder die kon wensen, waarbij de sfeer 
gemoedelijk was en de sportiviteit hoogtij 
vierde.  
Margreet Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 4 augustus  en 
1 september weer wordt opgehaald?  
……… het koffiekoor weer zingt op 27 
september? 
……… er grote veranderingen op komst zijn in 
de zorg door de nieuwe wet WMO (zie 
Berkelbode)? 


