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oktober 2013

Van het bestuur
Barchemsfeest is weer achter de rug. De
nieuwe opzet met de seniorenmiddag/avond op
woensdag in een mooi versierde feestzaal van
’t Onderschoer is een groot succes gebleken.
Mede dankzij de vele vrijwilligers die hiervoor
weer flink de handen uit de mouwen hadden
gestoken om alles klaar te zetten en te serveren. Na de opening door voorzitter Gerrit
Stegeman van Contact, konden we genieten van
de gezamenlijke maaltijd met soep, brood en
salade. 65 mensen genoten hiervan. Ook het
entertainment van VOP (Voor uw en Ons Plezier) uit Brummen viel in de smaak. Zij wisten
met hun aanstekelijke liedjes en sketches door
interactie met het publiek, de toeschouwers
goed te vermaken. Deze keer waren de Keihavetram en Bello beide van de partij om de
senioren rond te rijden door de verlichte straten en achter de muziek aan te gaan! In Zwiep
bij de molen, bij de Barchemse beesten en na
afloop werd er een klein concert in de
feestzaal gegeven door Crescendo en konden
de aanwezigen nog even hun kelen smeren. Het
was erg leuk dat hiervan meer mensen gebruik
maakten dan vorig jaar. Op de zaterdagochtend mochten we weer een aantal extra koffiedrinkers in de koffiekamer van het Station
ontvangen om daarna samen naar de allegorische optocht te kijken. De bus van Arriva
speelde deze keer zelfs een rol in de
optocht door 2 personages in de bus die zich

afvroegen wie hen zouden uitchecken. Wat was
er weer veel aandacht en moeite aan wagens en
loopgroepen besteed, ondanks de vakantietijd!
Een regenbui gooide nog wel even roet in het
eten zodat Ab Luesink na afloop van de optocht een groot aantal stoelen te drogen
moest zetten in de recreatieruimte.
Filmhuis: Jan en Lineke Bosch hebben aangegeven te stoppen met het koffieschenken tijdens de filmavonden. Wij willen hen dan ook
bedanken voor de vele jaren dat zij hier gastheer en gastvrouw waren tijdens de filmhuisavonden.
Vrijwilligersoverleg: Op maandag 21 oktober
is er weer een vrijwilligersoverleg. De uitnodigingen zijn bij dit koffiepraötje gevoegd. De
vrijwilligers zijn van harte welkom om 14.00
uur in de koffiekamer. Graag even reageren of
u wel of niet komt bij Lidie Dijkstra,
tel. 0573 765085.

15 november 2013

Rita Asselman, secretaris SVWB

Van de bewoners.
Op 23 juni waren er onderlinge wedstrijden
van de twee jeu de boules clubs ( di. en do. )
De dinsdagclub won. Er was gezorgd voor hapjes, drankjes en muziek. Het was een gezellige
middag met maar één vrouw als publiek. Volgend jaar beter?
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Op 13 augustus werd ons een paardrijtoer aangeboden door de Bergmenners. Voor mij het
leukste uitje. Aangekomen op de boerderij van
de fam. Haijtink werden we onthaald op koffie
en een beker vol advocaat. Het prachtige uitzicht werd daardoor nog mooier.
Op 28 augustus startte het Barchems feest,
met een uitgebreide broodmaaltijd voor alle
ouderen uit Barchem, in ’t Onderschoer. Dit
werd ons aangeboden door: de Soos, de Woonplus, de Zonnebloem en de vereniging Contact.
De vrijwilligers deden de bediening. Er waren
zangers van de V.O.P. groep plus twee accordeonisten, die gezellige jaren 50 liedjes zongen. De zaal was versierd met prachtige
bloemstukken (door vrijwilligers gemaakt)en
op het eind werd de polonaise gedanst. Om de
onkosten te dekken werd een verloting gehouden, Leuk feest! De tocht van de Bello en de
Keihave, heb ik niet mee kunnen maken, maar
men was vol lof over deze rit.
Zaterdagochtend 31 augustus werden wij traditiegetrouw getrakteerd in de koffiekamer.
Daarna mochten wij op de “tribune” de optocht
bekijken. Jammer van de regen tussentijds,
maar de optocht was een succes. We zagen
veel aandoenlijk kleine kinderen, maar waar
zijn de groteren ?
Op vijf september was de eerste filmavond.
Vertoond werd door Ab Luesink materiaal uit
oud Ruurlo, veel ansichtkaarten, films over de
kleuterschool en oude winkels die niet meer
bestaan. Het verdient aanbeveling om convocaties over de film die gaat komen neer te leggen in de koffiekamer. Mensen vergeten het
nu en er komt steeds minder publiek. En het is
toch zo leuk.
Thea de Wolf.

Wisselexpositie: Ik ben Mattanja van Asten
en ik ben kunstschilder van beroep, ik ben geboren en getogen in Vlaardingen maar woon
sinds 2007 in Gorssel. Mijn werk beslaat het
gehele gebied van realistisch tot modern. Het
specifiek kleurgebruik is mijn inspiratiebron
en mijn handelsmerk. Verder maak ik portretten in opdracht en geef ik teken- en schilderlessen voor beginners en gevorderden. Vanaf

oktober tot en met november exposeer ik hier
in Barchem in het Station.
U bent van harte welkom om deze expositie te
bezichtigen. Wilt u meer informatie over de
schilderijen en of de tekencursussen kunt u
contact opnemen met Creatief atelier Mattanja, Nijverheidstraat 21 tel: 06-12545446 of u
kunt mij mailen naar :mattan@live.nl.
Mattanja van Asten

Stamtafel
Op de woensdagen 2, 9, 23 en 30 oktober en
6, 13 en 27 november weer spelletjes in de
koffiekamer.
Rikie Klein Nulend, coördinator tel. 441643
Koersbal
In de Wingerd, op vrijdag 11 en 25 oktober en
8 en 22 november van 14.00 en 16.00 uur.
Barthold Arendsen Raedt, coordinator,
tel. 441264
Biljartclub “Het Station”
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag wordt in de wintermaanden
competitie gespeeld.
Gerrit Haijtink, coördinator tel. 441278.
Filmhuis
Eerstvolgende filmavond is op donderdag 7
november.
Coördinator: Ab Luesink tel. 441647
Seniorensoos Barchem
Op 16 oktober en 20 november bijeenkomst in
‘t Onderschoer”
Jo Nijenhuis, voorzitter, tel. 441023
Jeu de Boules
Op dinsdag- en donderdagmiddag komen twee
keer acht deelnemers bij elkaar volgens het
rooster van de laddercompetitie.
Margreet Arendsen Raedt, coördinator,
tel. 441264
Wist u dat ………… ???????
……… oud papier op maandag 7 oktober en
maandag 4 november weer wordt opgehaald?
……… het koffiekoor weer zingt op
26 oktober en 30 november?
……… het WMO-loket Hanzeweg 8 Lochem
geopend is op werkdagen van 8.30 tot 12.30
uur telefoonnummer 0573 289222

