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Van het bestuur  
Het vrijwilligersbedankje van de 17e 
september is voorlopig uitgesteld. Door 
omstandigheden kon deze middag geen 
doorgang vinden.  
Het zijn roerige tijden in “het Station”, er is 
van alles gaande. Nieuwe bewoners die hun 
intrede doen.  
Dinsdag 25 augustus werd een rondrit 
gehouden met de vernieuwde “Bello”. Achter 
de muziek aan naar Zwiep en daarna door de 
straten van Barchem langs de verlichte tuinen. 
Er was een extra stop aan de Schoneveldsdijk, 
waar “Crescendo” enkele nummers ten gehore 
bracht. De buurtbewoners zorgden voor een 
natje en een droogje.  
De seniorenmiddag Barchemsfeest  op 
woensdag 26 augustus in ’t Onderschoer mag 
wel een succes genoemd worden. “De Soos”, 
“Zonnebloem”, “Contact” en “Woonplus” 
leverden vrijwilligers aan om als bedienend 
personeel op te treden. Na de koffie om 17.30 
uur de opening door de voorzitter.  
Aansluitend werd de soep opgediend en daarna 
volgden nog een broodje kroket en ijs met 
vruchtjes toe.  
De revue Per(r)on Geluk begon om 19.00 uur en 
de mensen hebben genoten van het toneel, de 
zang, de dans en de muziek. De dagelijkse 
Barchemse beslommeringen werd uitvergroot 
en met prachtige woordspelingen op het toneel 
gebracht. 

 
 
Zaterdagmorgen 29 augustus werd in de 
“Woonplus” koffie geschonken voor de ouderen 
uit Barchem en daarna konden we genieten van 
de optocht. Na de optocht waren er op het 
nieuwe Dorpsplein diverse activiteiten. 
Het vrijwilligersoverleg is op 19 oktober om 
14.00 uur gepland.  
We hebben weer een fantastische spreker 
bereid gevonden iets over haar werk te 
vertellen. Graag afmelden als u verhinderd 
bent! Wel zo prettig voor de organisatie.  
Rita Asselman, secretaris SVWB 
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Van de bewoners 
De herfst heeft zich aangekondigd met 
onweer, wind, regen en ‘s avonds wordt het al 
eerder donker. 
Maar met de Paardenmen4daagse hadden we 
prachtig weer. Op dinsdagavond 18 augustus 
hadden wij een tocht met de paardentram 
door Barchem en aansluitend een sherrystop 
bij de familie Haijtink. 
Op 24 augustus heeft de nieuwe bewoonster 
Mevrouw C. van Ginneken haar intrek genomen 
in haar woning. We wensen haar een goede tijd 
bij ons in de “Woonplus”. 
Op 25 augustus een tocht met “Bello” door 
verlicht Barchem met een stop bij het 
kapelletje in Zwiep en aan de Schoneveldsdijk, 
waar “Cresendo” ook aanwezig was. 
Op 26 augustus de opening van het Barchems 
feest voor de senioren. Ongeveer 87 personen 
kwamen naar het “Onderschoer”. Daar werd 
een drie gangen menu  geserveerd door de 
vrijwilligsters van de “Woonplus, “ ”Contact”, 
“Zonnebloem” en “de Soos”. Het was perfect 
georganiseerd.  Alle eer !!!!!!!!!!!!! 
Daarna hebben we genoten van de Revue 
”Per(r)on Ongeluk” waaraan ongeveer 50 
personen aan meewerkten. 
Op 5 september is Bram de Wolf onverwachts 
opgenomen in het ziekenhuis. Op 14 september 
is hij naar een kamer in de “Lunette” in 
Zutphen gegaan, waar ze werken aan zijn 
herstel. We wensen Bram en Thea heel veel 
sterkte en goede moed. 
Een gezonde groet aan allen. 
Gerrie Goorman 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ   
De Stamtafel 
Op 7, 14 en 28 oktober en 4, 11 en 25 
november. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op 
vrijdagmiddag: 9 en 23 oktober en 6 en 20   
november van 14.00 tot 16.00 uur. 
Barthold Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Biljartclub “Het Station”  
De biljarters hebben de afgelopen zomer 
gestreden  om de koelkasttrofee. Herman 
Nijenhuis is de winnaar geworden. 
Gerrit Haijtink, coördinator, tel. 441 278. 

 
Het filmhuis 
Op 24 september zal de volgende filmavond 
zijn met: “The best of Friends, Monica”. 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Jeu de boules 
Elke dinsdag- en donderdagmiddag. 
Margreet Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Seniorensoos Barchem 
Op 21 oktober komt Ida Keamingk uit 
Barchem en 18 november de heer Jansen 
uit ‘s-Heerenberg in ’t Onderschoer. 
Jo Nijenhuis, voorzitter, tel. 441 418 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 5 oktober en  2 
november weer wordt opgehaald?  
……… het koffiekoor weer zingt op 31 
oktober en 28 november? 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

 
De fabel van de kikkers 
 
Op een dag besloot een stel kikkers een 
wedstrijd te houden. Om het extra moeilijk te 
maken, namen ze als doel het hoogste punt van 
een hoge toren. Op de dag van de wedstrijd 
verzamelden zich vele kikkers als toeschouwer. 
Eindelijk begon de wedstrijd. Eigenlijk 
geloofde niemand van de toeschouwers, dat 
ook maar een van de kikkers het doel zou 
bereiken. En in plaats van de renners aan te 
moedigen, riepen ze steeds: “och die 
zielenpoten, ze zullen het niet redden” of “dat 
is gewoon niet te doen” of “jullie halen het 
niet” En inderdaad de een na de andere kikker 
gaf het op. Behalve een die onverdroten 
verder klom tegen de steile toren op en als 
enige het doel bereikte. 
De toekijkende kikkers waren helemaal 
verbouwereerd en wilden allemaal van hem 
weten  hoe hij dat voor elkaar gekregen had. 
Een van de andere renners sprong op hem af 
en vroeg hem, hoe hij erin geslaagd was de 
wedstrijd te winnen. 
Toen kwamen ze er achter, dat deze kikker 
doof was en dat hij toen hij hun gebaren en 
hun geschreeuw zag, dacht dat ze hem 
aanmoedigden. 


