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Van de bestuurstafel 
 

Deze keer een stukje  geschreven door de 
voorzitter.  Alweer anderhalf jaar voorzitter, de tijd 
vliegt, zeker in deze tijd. Wel een vreemd begin 
als voorzitter. Direct na mijn aantreden stak 
Corona de kop op en mijn eerste actie als 
voorzitter was dan ook het stopzetten van alle 
activiteiten. Dit naar aanleiding van de 
maatregelen die de regering nam om de 
pandemie te bestrijden. 
 
Nu anderhalf jaar verder weten we hoe het 
gelopen is en het  is nog steeds niet helemaal 
onder de knie. We zijn (althans voor zover mij 
bekend) inmiddels allemaal ingeënt en hebben 
daardoor een betere weerstand tegen Corona. De 
kans dat we daardoor ernstig ziek worden is nu tot 
een minimum beperkt. Dit laat onverlet dat de 
pandemie nog niet voorbij is en dat we de nodige 
voorzichtigheid in acht moeten nemen. 
 
Maar gelukkig zijn er nu ook positieve geluiden. 
Vanaf 25 september wordt het 1,5 meter afstand 
houden niet meer geadviseerd en kunnen we 
weer terug naar wat wij “het oude normaal” zijn 
gaan noemen. Het is jammer dat we nog niet naar 
de disco kunnen, alhoewel dat geldt denk ik niet 
voor ons, maar meer voor de jongeren. Dit 
betekent voor ons dat we weer bijeen kunnen 
komen in de koffiekamer voor het koffie drinken en 
dat we de activiteiten  zoals de stamtafel, biljarten, 
jeu de boules, enzovoort weer als vanouds 
kunnen oppakken.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vanaf wanneer en in welke vorm zullen we nog 
meedelen. Wel is het prettig dat we nu de koudere 
dagen eraan komen, we weer in de koffiekamer 
mogen.  
 

 
Het koersbal kan voorlopig nog niet worden 
opgestart omdat in de Wingerd op het ogenblik de 
dagopvang van de Hoge Weide gehuisvest is in 
verband met een verbouwing. Zodra zij vertrekken 
en de Wingerd weer beschikbaar is gaan we 
kijken hoe we het koersbal weer op kunnen  
pakken. 
 
Ik wil eenieder, bewoners, vrijwilligers en bestuur, 
bedanken voor het begrip en de medewerking aan 
de genomen maatregelen van het afgelopen 
anderhalf jaar. We hebben met zijn allen gezorgd 
dat we het Corona virus buiten de deur bleef. 
Laten we voorzichtigheid in acht blijven nemen 
zodat het ook buiten de deur blijft. 
 
 
«Naam» 
«Adres» 
«Woonplaats» 
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Ik hoop dat we komende tijd nog gezamenlijk veel 
kunnen doen en vooral in de goede gezondheid. 
Laten we positief de komende tijd tegemoet 
treden.  
Richard van Holland 

 
Tot slot een gedicht van Francien Nijkamp wat ik 
tegenkwam en waar ik veel in terug kan vinden. 

 
 
Blijf trouw aan jezelf met je fouten, je krachten,  
je eenzaamheid soms, je emoties, je moed,  
aan dát wat alleen maar in jou uit kan groeien  
in wisselend klimaat, met wat kwaad en wat goed.  
 
Blijf trouw aan je denken, verlangen en voelen,  
aan uiten, aan warmte, aan stilte en muziek,  
want jij bent een mens als geen ander op aarde,  
in jou is de wereld bijzonder uniek.  
 
Blijf trouw aan jezelf, aan je lachen, je zingen,  
je vallen en opstaan, je inzet, je pijn,  
aan dát wat bij jou hoort, je warmte en verlangen  
waardoor je in alles herkenbaar kunt zijn.  
 
Blijf trouw aan je denken, je zwakte, je aarzelen,  
je hoop en je waarde, je angst, je muziek,  
want jij bent een mens die gewoon van belang is  
in zijn en bestaan zo verrassend uniek.  
 
Blijf trouw aan jezelf, bouw een hut in de wereld  
waarin je kunt wonen, kunt schuilen voor ’t kwaad,  
je warmen en wapenen in hoop en begrijpen,  
wanneer men je pijn doet, in liefde, in haat.  
 
Blijf trouw aan je wezen, aan zwakte en krachten,  
en speel heel alleen voor jezelf wat muziek,  
want jij bent een mens om zoveel van te houden,  
in jou is de wereld bijzonder uniek.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van de bewoners 
Ongemerkt staat het najaar weer voor de deur. Je 
kunt het al merken omdat de avonden al eerder  
donker worden. Op het ogenblik profiteren we nog 
van redelijke nazomerse dagen.  
 
De activiteiten komen weer een beetje op gang 
zoals het Barchemsfeest. Het kon en mocht niet 
zoals andere jaren. Toch waren er twee gezellige 
seniorenmiddagen georganiseerd met thee/koffie 
iets lekkers erbij,  een hapje en drankje en lekker 
eten. Ernest Beuving uit Exel zorgde voor een 
gezellige sfeer met liedjes en praatjes. Deze  
middagen werden georganiseerd en verzorgd 
door de verenigingen: Contact, Seniorensoos, de 
Zonnebloem en de Woonplus. Allen hartelijk dank 
het waren fijne middagen.  
 
De vrijdagmorgen werden we nog door de 
Woonplus op iets lekkers getrakteerd bij de koffie. 
 
Op 11 september werd er door vrijwilligers van de 
Zonnebloem een pot met chrysanten bij ons allen 
bezorgd namens de landelijke nationale 
ziekendag.  
 
We zijn allen in afwachting  wat na 25 september 
allemaal wel en niet kan:  Tot een volgende keer. 
Gerrie Goorman 
 

Biljartclub Het Station 
De zomercompetitie koelkasttroffee is gewonnen 
door Henk van der Laan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf september zijn de biljarters begonnen aan 
de wintercompetitie.  
 

 Wist u dat ………………………… ??????? 
……… op 4 oktober en 1 november weer oud 
papier wordt opgehaald? 
……… als u Barchhulp nodig heeft, u  06-
47141639 kunt bellen of mailen naar  
barchhulp@gmail.com? 
……… u op 7 oktober en 4 november weer kunt  
aanschuiven bij de Kokkepot? 
……… er op 20 oktober en 17 november weer een  
soosmiddag is? 
 
 


