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Van het bestuur  
Het Seniorenuitje ging ditmaal naar Borculo: 
IJsboerderij Dommerholt was de bestemming. 
Mevrouw De Wolf heeft een prachtig verslag 
geschreven. 
Barchemsfeest 
Het Barchemsfeest wordt dit jaar gevierd van 
woensdag 28 t/m zaterdag 31 augustus.  
Op woensdag verricht voorzitter Gerrit 
Stegeman van Contact de opening. Om 17.00 
uur zijn alle ouderen uit Barchem uitgenodigd 
voor een gezamenlijke maaltijd in de feestzaal 
van ’t Onderschoer. Voor amusement zorgt o.a.	  
het	  gezelschap V.O.P. uit Brummen. Om alles te 
bekostigen zal een verloting gehouden worden. 
Daarna volgt om 19.30 uur een rondgang  door 
de versierde straten van Barchem met Bello, 
de Keihavetram en muziekvereniging 
Crescendo richting Zwiep. Wij vertrekken voor 
Crescendo naar Barchem. Bij de Barchemse 
Beesten geeft Crescendo een klein concert. Na 
afloop gaat de muziek mee terug naar ’t 
Onderschoer en speelt Cresendo nog een paar 
nummers ter afsluiting. Graag opgeven voor 
zowel de maaltijd als rondgang met 
Bello/Keihavetram op de lijst in de 
koffiekamer of bij Lidie Dijkstra tel: 0573-
79 50 85 
 
 

 
 
Op zaterdagmorgen 31 augustus bent u 
natuurlijk weer van harte welkom om 10.00 uur  
in de koffiekamer om gezamenlijk een kopje 
koffie te drinken. Vanaf de opgestelde 
“tribune” kunnen we de allegorische optocht 
bekijken, die op dit punt zelfs twee keer langs 
zal komen.  
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De eerste zomerdag 
een meisje in een bloesje 

een oude man staat in de zon 
alsof hij staat te douchen 
bij het Centraal Station 

het hoedje in de rechterhand 
het hoofd omhoog gericht 
zo staat hij minuten lang 
in het warme zonnelicht 

’t rumoer rondom, dat deert hem niet 
de taxi’s noch de tram 

’t is of hij niet meer hoort en ziet 
maar de zon, die is van hem 

Toon Hermans 
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Naam» 
«Adres» 
«Woonplaats» 
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Van de bewoners 
 Hendrika Dijkman heeft besloten om na tien 
jaar te stoppen met haar werkzaamheden voor 
het “Koffiepraötje”. Hartelijk dank voor je 
geweldige inzet. Gelukkig zullen we Hendrika 
en haar echtgenoot nog bij het koffieschenken 
zien. 
Het feest op 23 mei voor het 10-jarig bestaan 
van de Woonplus was geweldig. Twee 
koorgezelschappen en een prachtig buffet 
werden ons en alle vrijwilligers van nu en toen 
aangeboden door de SVWB. Het was leuk om 
oude bekenden weer eens te zien. 
De film op 6 juni over Oud Achterhoek werd 
met groot enthousiasme ontvangen. Na de 
zomer hopen wij de laatste twee delen te 
kunnen zien. 
We hadden veel gezellige uitjes ter afsluiting 
van het seizoen.  
Ter gelegenheid van de 90-ste verjaardag van 
Riek Kolkman mocht de hele club op 19 juni 
mee feestvieren in “De Heksenlaak”. 
Op 20 juni werden we ’s avonds door Sensire 
onthaald op koffie met cake en een glaasje. 
Ondertussen kwamen de avondvierdaagse 
rolstoelers fris en blij binnen met een roos in 
hun handen. Wat een werk voor deze zusters, 
die toch al zo’n zware baan hebben. Het was 
erg gezellig. Bedankt! 
Op 26 juni werd de spelletjesmiddag 
afgesloten met een bingo. Iedereen ging met 
mooie prijsjes naar huis. 
Op 9 juli mochten alle ouderen van Barchem 
met  “Bello” naar de ijsboerderij Dommerholt. 
Na de koffie met appeltaart kregen wij  een 
dvd presentatie met uitleg over de 
ijsbereiding van melk van eigen koeien. Daarna 
kon men de melkrobot bekijken, plus de stal. 
Vanwege strikte hygiëne van bovenaf en niet in 
de stal. Daarna was het heerlijk ijs eten 
geblazen. Vervolgens nog een toertocht met  
“Bello”. Mooi weer en een leuke middag. 
Op 18 juli hadden we een reuze leuke picknick 
op de boerderij van de familie Dinkelman aan 
de Zwiepe Horstweg, ons aangeboden door “De 
Zonnebloem”. Er waren  behalve  bewoners van 
“Het Station” veel ouderen uit Barchem. 
Vanwege het warme weer zaten we op de deel. 
Er was van alles te smikkelen en te smullen. 
Harde werkers van “De Zonnebloem”:  bedankt! 
Thea de Wolf 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Corrie van der Dussen. Sinds 
lange tijd woonachtig in Barchem. De meeste 
Barchemers kennen mij als leerkracht van de 
Barchschole. Na mijn pensionering heb ik meer 
tijd voor vrijwilligerswerk.  
Ik volg nu Hendrika Dijkman op in de redactie 
van "Het Koffiepraötje". 
Corrie van der Dussen 
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Wisselexpositie 
Deel één van de expositie van de heer Geert 
Bouwmeester is vervangen door deel twee. 
Samen vormen ze een statie. De statie bestaat 
uit het levensverhaal van Jakob, zoon van 
Izaäk, kleinzoon van Abraham en Sara, zoals 
het beschreven staat in de Staten vertaling 
uit de periode 1618 en 1619. Een 
indrukwekkend werk, dat zeker alle aandacht 
verdient. 
Gerry Nijhof 
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De Stamtafel 
We starten weer op woensdag 4, 11 en 25 
september. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
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Koersbal 
In de Wingerd, op vrijdag  2, 16 en 30 
augustus en 13 en 27 september.  
Barthold Arendsen Raedt, coördinator tel. 441 264 
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Filmhuis Barchem 
We beginnen weer op 5 september. 
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Biljartclub “Het Station”  
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdagmiddag.  
Gerrit Haijtink, coördinator tel. 441 278. 
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Jeu de Boules 
Elke week op dinsdag- en donderdagmiddag.  
Op 23 juli zijn er weer onderlinge wedstrijden 
van jeu de boules, tussen 13.30 en 17.00 uur. 
Komt dat zien! 
 Margreet Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 5 augustus  en   
maandag 2 september weer wordt 
opgehaald?  
……… het koffiekoor weer zingt op 28 
september? 
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