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Van de bestuurstafel 
Nog steeds leven we in een bijzondere en 
onzekere tijd.  Het Coronavirus is wat op zijn 
retour, toch steekt het her en der ook nog weer de 
kop op. We worden gewaarschuwd voor een 
herhaling in het najaar…… 
De zomervakantie is begonnen, velen zullen deze 
tijd thuis of in Nederland gaan doorbrengen.  
Normaal gesproken was het hele dorp al druk 
bezig met voorbereidingen voor het 
Barchemsfeest: wagenbouw, revue, 
playbackshow, ouderenmiddag, enzovoort. Niets 
van dit alles dit jaar, toch gaat het feest niet 
helemaal in stilte voorbij. 
 

Overlijden Gerrie Braakhekke 
Eind mei bereikte ons het verdrietige nieuws dat 
Gerrie Braakhekke is overleden. 
Gerrie heeft  er jarenlang voor gezorgd dat de 
koffiekamer van de Woonplus van verse 
bloemetjes werd voorzien. Vrijwel dagelijks kwam 
ze een kijkje nemen of alles er nog fris bij stond. 
We wensen de familie Braakhekke veel sterkte 
toe. 
 

Gezamenlijk koffiedrinken 
Dit is weer opgestart in juni. Fijn dat dit weer 
mogelijk is. Jammer genoeg nog wel alleen voor 
de bewoners van de Woonplus en niet voor 
andere Barchemers. Maar we houden hoop, dat 
dit later dit jaar wel weer mogelijk is. Het Atrium is 
voor de maandag, woensdag en vrijdag 
omgetoverd tot koffiekamer, zodat iedereen 
zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht kan houden. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden is het 
soms wel wat fris in het Atrium, maar iedereen is 
vindingrijk en een jas is snel gehaald. Alles voor 
wat gezelligheid en een praatje. Mooi!! 
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Van de bewoners 

Wat hebben we al kunnen genieten van de zon, al 

was het soms te warm. De regen van afgelopen 

weken maakte alles goed, vooral voor de boeren, 

tuinen en de natuur. 

Vrijdag voor Pinksteren werden we verrast met 

een slaatje dat werd bezorgd door het bestuur. 

Het smaakte lekker. Hartelijk dank hiervoor.  

Op 4 juni kwamen de jonge scholeksters van het 

dak en zijn de wijde wereld ingegaan.  

Op 12 juni hebben we voor het eerst koffie 

gedronken in het atrium. De heer Van Holland 

heeft deze morgen geopend en uit de doeken 

gedaan wat wel en niet kan en mag. Als alternatief 

gaat dit prima. De koffiezetters moeten wel meer 

afstand afleggen. Hopelijk wordt het niet kouder 

anders moet de jas aan en gaat de gezelligheid 

weg. 

Op 3 juli hebben kinderen van de Barchschole 

foto’s gemaakt van achter het glas van de 

biljarters , de koffiekamer en het atrium met de 

koffiedrinkers, voor een filmpje over coronatijd. 

Hoe het verder allemaal gaat, we zien het wel. 

Allen een goede gezondheid gewenst. 
Gerrie Goorman 

  
Jeu de Boules en biljarten 

Het Jeu de Boules is weer op gang, zoals 
vanouds. Buitensporten heeft behalve de 1,5 
meter afstand, nauwelijks beperkingen. Goed dat 
hier ook weer gebruik van wordt gemaakt. 
Ook het biljarten is weer van start gegaan. Er zijn 
schema’s gemaakt, zodat er maximaal 4 biljarters 
en 1 teller per toerbeurt aanwezig zijn. 

 

Koersbal, Stamtafel en Filmhuis 

Allemaal nog niet mogelijk binnen de geldende 
richtlijnen. Bewoners Woonplus spelen 
gezamenlijk wel een potje Rummikub, maar 
mensen van buiten kunnen helaas nog niet 
aansluiten.  We hopen in september dit weer te 
kunnen opstarten, maar niets is nog zeker! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorenkwis 

Om het Barchemsfeest toch niet helemaal 
ongemerkt voorbij te laten gaan, heeft Contact in 
samenwerking met Soos, Zonnebloem en 
Woonplus een alternatief bedacht voor de 
seniorenmiddag, namelijk een Seniorenkwis. 
Samen met de donateurskaarten van Contact 
wordt er een alternatief programma bij u bezorgd.  
Geef u op en doe mee!!! 

 

Straatversiering Borculoseweg 

Ook de straatversiering blijft gewoon een 
onderdeel van het Barchemsfeest. 
Een gedeelte van de straatversiering van de 
Borculoseweg wordt vervangen. Een aantal 
vrijwilligers zullen op 29 juli en 5 augustus vanaf 
14.00 uur in het Atrium aan het klussen zijn om de 
nieuwe versiering te maken. Kom gerust 
meehelpen of een kijkje nemen. Vele handen 
maken licht werk. 

 

Vrijwilligersmiddag 

We hopen ergens in het najaar een leuke middag 
te kunnen organiseren. 
Zit u ondertussen ergens mee of heeft u vragen, 
neem dan gerust contact op met Dinie Derksen. 

 

 

Vrijwilligers gevraagd m/v 

Kent u in uw omgeving nog mensen die misschien 
wel zou willen helpen als vrijwilliger tijdens het 
koffie-uurtje in de ochtend of op woensdagmiddag 
tijdens de spelletjesmiddag? Geef dit dan door 
aan Dinie Derksen.  
Telefoonnummer: 06-29340722. 
Ook als u nieuwe buren heeft …… het is een 
mooie “inburgerings cursus” 

 

Wist u dat ………………………… ??????? 

……… oud papier op maandag 10 augustus en 7 
september weer wordt opgehaald? 
……… als u Barchhulp nodig heeft, u  06-
47141639 kunt bellen of mailen naar  
barchhulp@gmail.com? 
………de Kokkepot op 3 september weer van start 
gaat? 
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