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Van het bestuur
Er valt ditmaal niet zo heel veel te melden:
Binnen het bestuur hebben zich dit jaar
geen veranderingen voorgedaan.
Eetcafé. Op donderdag 27 februari
hebben 14 bewoners een gezamenlijke
maaltijd in de koffiekamer genuttigd. De
maaltijd is bereid door het voltallige
bestuur. Samen hebben we ervan genoten.
Weer ouderwets gezellig met diverse
soorten stamppot en een ovenschotel met
de bijbehorende gerechten als ribbetjes,
rookworst, spekjes en appelmoes. Als
toetje rijstepap met rozijnen, roomboter
en bruine basterd en griesmeelpudding
met bessensap. Wat zo’n eenvoudige
maaltijd toch een genot kan zijn!
Nationale Pannenkoekendag werd dit jaar
gehouden op vrijdag 28 maart. De kinderen
uit groep 8 van de “Barchschole” zorgden
voor een keurig gedekte tafel en een
maaltijd
met
pannenkoeken.
Een
familiefeest voor jong en oud. De
bovenbouwleerlingen bakten pannenkoeken
voor de bewoners van “Het Station” en een
aantal opa’s en oma’s van buitenaf. Zij
mochten ook aanschuiven.
Rita Asselman, secretaris SVWB

Werkgroep zorg/zorg voor Barchem!
Op maandag 3 maart werd in ’t
Onderschoer
een
informatieavond
gehouden over “zorg voor Barchem”.
De voorzitter van Contact H. Morsink
opende de vergadering.
Wethouder W. Heesen was de eerste
spreker en informeerde ons over de
ontwikkelingen binnen de zorg. Zij gaf aan
dat er in de toekomst minder makkelijk
een indicatie wordt gegeven voor zorg. Dit
heeft tot gevolg dat mensen langer thuis
blijven wonen en indien nodig thuis zorg
ontvangen. De gemeente heeft in haar
woonvisie aangegeven dat wonen en zorg in
de toekomst gescheiden gaan worden. De
cliënt betaalt de woning, de zorg wordt
verleend afhankelijk van de indicatie.
Al met al gaan deze veranderingen
gepaard met een korting op de budgetten.
Zij voegt er aan toe dat 24 uurs zorg
alleen mogelijk zal zijn in combinatie met
de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers.
Notaris D. Siebelink ging in op de vraag:
Wat moet de burger financieel bijdragen
aan de zorg?
De bijdrage voor de zorg wordt bepaald
door het vermogen in box 3. Hieronder
valt o.a. het spaargeld. Het eigen huis valt

in box 1, dus dat hoeft niet te worden
“opgegeten”.
Het vermogen in box 3 kan men verlagen
door een wijziging aan te brengen in het
testament of door te schenken.
De heer G. Borgers van Zorgcombinatie
Marga
Klompé
vertelt
over
de
mogelijkheden van een nieuwe zorglocatie
in Barchem. Dhr. Borgers geeft aan dat
een dergelijk initiatief gedragen moet
worden door de burgers van Barchem. Het
oprichten van een zorgcoöperatie kan een
vorm zijn om als Barchemse burgers
inspraak te hebben in dit initiatief.
Mw. H. Wubben van de VIT (vrijwillige
intensieve thuiszorg) geeft het belang aan
van mantelzorgers. Mantelzorger zijn is
geen
vrije
keus,
het
is
een
vanzelfsprekendheid om de zorg voor je
naaste op je te nemen. Als dit is voor de
duur van minimaal 8 uur per week, minimaal
3 maanden lang is er sprake van
mantelzorg. De SOL ondersteunt de
mantelzorgers boven de 55 jaar, de VIT
ondersteunt de mantelzorgers die jonger
zijn.
De
vereniging
Contact
ziet
deze
bijeenkomst als start voor het maken van
vervolgplannen.
We zullen ons samen met Zorgcombinatie
Marga
Klompé
buigen
over
de
wensen/behoeften, mogelijkheden en op
basis daarvan u diverse plannen voorleggen
ter beoordeling.
Henny Dijkman

Van de bewoners
Op 11 februari verzorgde Groei en Bloei
een dia-avond over de Berkel, schitterende
dia’s. Er was een goede opkomst.
Op 27 februari kregen we weer een
etentje aangeboden door het bestuur.
Thema was stamppottenbuffet. Heel erg
lekker en de tafels waren mooi gedekt.
Glaasje wijn of sap erbij en een ouderwets
toetje. Wij besloten de leden van het
bestuur een doos Merci te schenken.

6 Maart was er een film, de muziek was
leuk, maar de tekst moeilijk te verstaan.
Er waren zes bewoners plus wat mensen
van buiten.
Het slot van de achterdeur is weer kapot.
Verzoek van de bewoners van de
hoekhuizen: willen de mensen die hier ’s
ochtends vroeg of ’s avonds laat komen
zachtjes met de deur doen?
Groeten Thea de Wolf.

Paasexpositie. Dit jaar zal er
Paasexpositie in ‘het Station” zijn.

geen

De Stamtafel
Op 2-,9-,23– en 30 april. 7-,14- en 28 mei.
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643

Koersbal
In de Wingerd. De oneven weken op
vrijdagmiddag: 11-,25 april, 9-,23 mei van
14.00 tot 16.00 uur.
Barthold Arendsen Raedt, coordinator, tel. 441 264

Filmhuis Barchem
Op donderdag 2 mei willen we een
natuurfilm van Ben Tragter uit Borculo
vertonen. Hij maakt prachtige opnames.
A.Luesink, coördinator, tel. 441647

Biljartclub “Het Station”
De competitie wordt gespeeld iedere maandag, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van

13.30 tot ± 17.00 uur.

Gerrit Haijtink, coördinator, tel. 441 278.

Jeu de Boules
Volgens spelrooster.
Er is een
mogelijkheid om een nieuwe groep te
vormen. Aanmelden bij de spelleider Peter
Rappel, tel. 441553. Komt allen!!
Margreet Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264

Wist u dat ……………………………… ???????
……… oud papier op maandag 7 april, 5 mei,
2 juni weer wordt opgehaald?
……… het koffiekoor op de laatste zaterdag
van elke maand zingt?
……… de Rommelmarkt van de Barchschole en
PSZ gehouden wordt op zaterdag 24 mei?

