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Van het bestuur  
De Vrijwilligersmiddag op 18 juli met 
High Tea werd goed bezocht. De prachtige 
tafeldecoratie in sfeer werd door Gerrie 
Braakhekke gemaakt zoals alleen zij dat 
kan.   
De Seniormiddag van het Barchemsfeest 
op woensdag 27 augustus word elk jaar 
door meer mensen bezocht. Het 
afwisselende programma met in de pauze 
hapjes en daarna weer korte optredens is 
goed bevallen. 
Op maandagmiddag 27 oktober zal het 
vrijwilligersoverleg plaatsvinden. De 
vrijwilligers zijn van  harte welkom om 
14.45 uur in de koffiekamer. Graag even 
reageren of u nu wel komt of niet. 
Uitnodiging volgt!  
We hopen dan op 19 september een 
succesvolle spelmiddag voor de 
vrijwilligers te hebben gehad.  
Op woensdag 15 oktober van 14.00 tot 
17.00 uur is er een Verkoop/Modeshow van 
Schepers Lady Fashion uit Enschede in 
“Het Station”.  
Rita Asselman, secretaris SVWB 
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Van de bewoners 
Wat waren we druk met al die 
festiviteiten. Op 18 juli High Tea ter  

 
gelegenheid van het vrijwilligersbedankje, 
dat geopend werd door Herman Morsink. 
Wat hebben we gesmuld van al dat lekkers, 
gemaakt door Lidie Dijkstra. Het duo ’t 
Canbesso vermaakte ons met aloude 
bekende liedjes begeleid door henzelf op 
gitaar. 
Wat was het warm op 19 juli op het 
gezellige feest van Eppie en Gerda 
Teunissen. Ze waren vijftig jaar getrouwd. 
Op 23 juli kregen we een gezellige middag 
aangeboden door de Zonnebloem bij 
accommodatie Gelders Groenland, van de 
familie Langwerden.    
16 augustus vierde Bram de Wolf zijn 90e  
verjaardag. Wij waren uitgenodigd voor 
een lunch bij de Groene jager. Met z’n 
allen gezellig aan de grote ronde tafel. 
19 augustus opening van de Barchems 
Paarden4daagse. We maakten een rondrit 
met de paardentram door Barchem, achter 
een wagen met de Jachthoornblazers uit 
Lochem. Bij de familie Haijtink hadden we 
een Sherrystop waar we getrakteerd 
werden op een hapje en een drankje. 
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27 augustus Opening van het 
Barchemsfeest. De gezellige middag werd 
verzorgd door de ouderensoos, Vereniging 
Contact, de Zonnebloem en de Stichting 
Woonplus. Optredend van jeugdige 
Barchemse talenten, zangeres Hennie 
Fraas en het duo Anna en Janna die de 
boel aan elkaar praten. Er waren lekkere 
hapjes en drankjes en om de kosten te 
dekken  een verloting.  
De middag werd afgesloten met een 
rondrit in Bello en de Keihave naar Zwiep 
en door de verlichte straten van Barchem. 
Tot slot speelde Crescendo in het 
Onderschoer. 
30 augstus werd in de Woonplus koffie 
geschonken voor ouderen uit Barchem en 
daarna konden we genieten van de optocht. 
Jammer van de regen. 
Voor ieder een gezonde groet, Gerrie Goorman 
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Wisselexpositie 
De expositie wordt deze keer verzorgd 
door Lyde de Graaf, autodidact fotografie. 
Lyde komt tot soms bijna abstracte 
composities door een verrassende kijk op 
de ons omringende werkelijkheid. Haar 
concrete en abstracte landschappen 
probeert zij een vervreemdend effect te 
geven, bijna mysterieus en soms dreigend. 
Het Waddenlandschap heeft haar tot 
bijzondere creaties gebracht. Ze kreeg 
van de Waddenvereniging een opdracht 
een mapje fotokaarten samen te stellen. 
Barbara de Graaf 
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De Stamtafel 
Op  1, 8, 22 en 29 oktober en 4, 12 en 26 
november. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
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Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op 
vrijdagmiddag: 10 en 24 oktober, 7 en 21  
november van 14.00 tot 16.00 uur. 
Barthold Arendsen Raedt, coordinator, tel. 441 264 
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Filmhuis Barchem 
Op donderdagavond 2 oktober zal dhr. 
Sietse Visser een dialezing houden over 

het kasteel Warmelo. Dit kasteel werd tot 
april 1971 bewoond door Prinses Armgard, 
de moeder van prins Bernard. Vanaf 19 uur 
vertelt Visser over hoe hij er op 15-jarige 
leeftijd begon als stalknecht en het via 
een interne opleiding tot butler schopte.  
Op donderdag 6 november 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-, woensdag-
middag 
Gerrit Haijtink, coördinator, tel. 441 278. 
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Jeu de boules 
Elke dinsdag- en donderdagmiddag. 
Margreet Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264 
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Seniorensoos Barchem 
Op 15 oktober komt Jan Brinkman uit 
Vorden en 19 november Ben Wissink in ’t 
Onderschoer. 
Jo Nijenhuis, voorzitter, tel. 441 418 
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Verlichtingsroute Vrochterhoek:  
Op 30, 31 oktober en 1 november 2014 
organiseert buurtvereniging De 
Vrochterhoek ter ere van het 25-jarig 
bestaan van de buurtvereniging een 
boerderijverlichtingsroute, waarbij de 
huizen in de buurt prachtig verlicht zullen 
worden. 
Tevens zal op alle 3 de avonden Bello 
rijden. Bello vertrekt  elke avond om 19.30 
uur en om 21.00 uur bij de start. Op 
donderdagavond is het mogelijk om bij 
“Het Station” op te stappen om 19.15 uur. 
Mocht je de route in Bello (met gids) af 
willen leggen is het handig om alvast even 
te reserveren (rwanschers@hotmail.com 
of 0573-442399). 
De kosten om de route te rijden per Bello 
kost € 5,00 per persoon 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 6 oktober  en 3 
november weer wordt opgehaald?  
……… het koffiekoor weer zingt op 25 
oktober en 29 november 2014  ? 


