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Van het bestuur:  
Sinterklaas – Op 4 december werden twee  
zwarte Pieten in de koffiekamer 
opgewacht door de bewoners. Samen met 
twee  vrijwilligers van de Zonnebloem werd 
weer pakjesavond gehouden. Onder het 
genot van chocolademelk werden de 
rijmelarijen voorgelezen en de cadeautjes 
uitgepakt. Dit keer had Piet een 
schilderijlijst bij zich en werden alle 
aanwezige bewoners op de plaat gezet. 
Een heerlijk avondje waarbij niemand met 
lege handen naar huis ging.  
Kasoavend – Op maandag 23 december 
werden de gasten onder harmonicaspel van 
Linie Esselink en zang van het eigen 
koffiekoor ontvangen in “de Wingerd”. Met  
een glaasje glühwein of appelsap ging de 
avond van  start. Op deze sfeervolle 
locatie met bewoners, ouderen uit 
Barchem en vrijwilligers, opende 
voorzitter Herman Morsink de avond. 
Nadat Linie en het koffiekoor inzetten om 
gezamenlijk enkele kerstliederen te 
zingen, kregen we overheerlijke 
pannenkoeken gebakken door Herman 
Nijenhuis. Na het verhaal in kerstsfeer op 
voortreffelijke manier verteld door pastor  
 

 
Jan Leijenhorst, werd er nog gezongen en 
nagepraat. Een gezellige avond.  
Op oudejaarsdag  31 dec. kwamen er in de 
koffiekamer natuurlijk weer oliebollen op 
tafel, die men zich goed liet smaken. 
Het nieuwe jaar hebben we ingeluid met 
de Niejjoarsvisite op 8 januari met de 
klanken van de accordeon bespeeld door 
Jenneken Roekevisch-Seinhorst . Ieder 
liet zich de niejjoarsrullekes gebakken 
door fam. Haijtink,  goed smaken. We 
hebben  afscheid genomen van Annie 
Luesink. Zij was vanaf het begin betrokken  
als koffieschenkster en begeleidster van 
de stamtafel in  “het Station”. We hopen 
haar nog regelmatig terug te zien als 
bezoeker.  
Op de valreep van het oude jaar hebben we 
nieuwe bewoners mogen begroeten. Geen 
vreemden in “het Station”: Jo en Herman 
Nijenhuis hebben aan de wieg gestaan van 
de oprichting en zijn nog steeds 
vrijwilliger.  
Rita Asselman, secretaris SVWB 
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Van de bewoners 
Voor iedereen de beste wensen voor 2014. 
Net voor kerst zijn Jo en Herman 
Nijenhuis op nr. 4 n komen wonen. We 
heten ze van harte welkom.  
Op 4 december kwam ’s middags een ex-
kampioen biljarten les geven. Het was een 
leuke happening. 
’s Avonds was er voor de bewoners van de 
Woonplus een ouderwetse 
Sinterklaasavond met een lieve Piet en 
mooie surprises en gedichten. 
Ilse Koerselman, stagiaire, heeft er foto’s 
van gemaakt, te zien op de computer. 
Op 11 december werd de spelletjesmiddag 
afgesloten voor 2013 met een bingo. 
Op 18 december organiseerde de 
sooscommissie een kerstmiddag met 
etentje in het dorpshuis. Het een gezellige 
middag. 
Op 23 december vierden wij Kasoavend in 
de Wingerd. Herman Nijenhuis zag 
ondanks de verhuizing toch nog kans heel 
veel pannenkoeken te bakken, al voor de 
achtste keer. We hadden een leuke avond. 
Op 8 januari 2014 was de 
nieuwjaarsbijeenkomst voor de bewoners 
en de vrijwilligers.  Er waren hapjes en 
drankjes en Jenneken Roekevisch 
verzorgde de muziek met haar accordeon. 
De soos vierde op 15 januari haar 50 jarig 
bestaan, zeker gedenkwaardig. De 
Marattenband verzorgde de muziek. 
De jeu de boulesclub start in  maart het 
nieuwe seizoen. Ze komen nog één speler 
te kort voor een derde speelmiddag. Wie o 
wie?  
Het slot in de achterdeur is gemaakt.  
Groeten Thea de Wolf.  
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Wisselexpositie 
Dick Pasman fotografeert al 40 jaar met 
een Canon. Hij probeert in de foto altijd 
iets speciaals te vangen. Dat kan van alles 
zijn. 
Een bepaalde houding van een dier, een 
interactie, een bijzondere lichtval of een  

 
toevallige compositie. Voor Dick is het een 
uitdaging om het uitzonderlijke beeld te 
pakken. En.... voor dat beeld moet ik vaak 
vroeg mijn bed uit. Foto’s zijn te bekijken 
op zijn website 
www.dickpasmannatuurfotografie 
Barbara de Graaf 
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De Stamtafel 
Op woensdag 5 feb, 12 feb, 26 feb, 5 mrt,  
12 mrt en 26 mrt. 
Het bestuur heeft in verband met de 
stijgende kosten besloten een kleine 
bijdrage van €1  te vragen voor de 
drankjes. Koffie en thee blijven gratis.  
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
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Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op 
vrijdagmiddag: 14 febr, 28 febr, 14 mrt, 
28 mrt, 11 april, 25 april van 14.00 tot 
16.00 uur. 
Barthold Arendsen Raedt, coordinator, tel. 441 264 
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Filmhuis Barchem 
Op dinsdag 11 februari zal i.p.v. een 
speelfilm een natuurfilm over de Berkel 
worden vertoond. 
Op donderdag 6 maart zal Hanneke Waarlo 
een film tonen over Ingrid en Marina.  
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. 
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Jeu de Boules 
Wordt weer gespeeld van 5 maart of 7 
maart. Spelrooster volgt. 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 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 3 februari,   
maandag 3 maart en maandag 7 april weer 
wordt opgehaald?  
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