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Van het bestuur  
Op 2 augustus is Thea de Wolf-Leenders 
overleden. Zij was jarenlang onze column 
schrijfster voor het Koffiepraötje, vanuit de 
bewoners. Op zondagavond kon er in “het 
Station” afscheid van haar worden genomen. 
Op maandag 8 augustus is er afscheid van haar 
genomen in crematorium “De Omarming” te 
Zutphen. Wij wensen Bram en haar verdere 
familie veel sterkte.  
 
Dit maal treft u een niet zo gevuld 
Koffiepraötje, omdat we deze keer niet zoveel 
te vertellen hebben. Volgende keer hopelijk 
meer. 
Op dinsdag 16 augustus bracht “Bello” ons 
via diverse landelijke weggetjes naar de  
glasblazerij van Mart Martorell in Laren. Op 
deze prachtig zonnige dag konden we hier 
genieten van zijn creaties in glas en zijn uitleg 
over het vak glasblazen. Deze middag werd 
afgesloten met een buffet bij café- 
restaurant  “de Zonnebloem”.  
Het Barchemsfeest is weer achter de rug en 
de seniorenmiddag op woensdag 24 augustus 
in ’t Onderschoer geniet steeds meer 
belangstelling. Ook van de wat “jongere” 
ouderen. Aan de maaltijd voorafgaand aan de 
revue deden zo’n 80 ouderen mee. 
Na de opening door de voorzitter om 17.30 uur 
werden de pasteitjes opgediend, waar de 
dames  

van de Seniorensoos druk mee waren geweest. 
Daarna volgden huzarensalade met stokbrood  
en kruidenboter en ijs met vruchtjes toe. Op 
deze eerste  avond van de revue was de zaal 
goed gevuld. De mensen genoten zichtbaar van 
de typetjes die fantastisch vertolkt werden 
door de revuegroep. Zij hadden vaak de 
lachers op hun hand.  
Het Vrijwilligersoverleg is op 17 oktober om 
14.00 uur gepland.  
We hebben weer een fantastische spreker 
bereid gevonden iets over haar werk te 
vertellen. Dit maal over het werk op de 
Hospice te Warnsveld. De uitnodiging zal bij 
de verspreiding van dit Koffiepraötje 
plaatsvinden evenals de notulen van vorig jaar. 
Graag afmelden als u verhinderd bent! Wel zo 
prettig voor de organisatie.  
Rita Asselman, secretaris 
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Van de bewoners 
De meeste vakanties zijn achter de rug, zodat 
alles weer zijn gewone gang gaat. Wat hebben 
we kunnen genieten van de zon, soms een 
beetje te warm. Maar helaas moet ik bij deze 
ook mededelen dat er weer een bewoonster is 
overleden. En wel Thea de Wolf –Leenders. 
Zowel op zondagavond (koffiekamer) en 
maandag de crematie heeft een ieder afscheid 
van haar genomen. We wensen Bram en 
kinderen heel veel sterkte. 
Op 16 augustus zijn we met “Bello” naar de 
glasblazerij in Almen geweest. Daarna een 
etentje bij de “Zonnebloem”.  Op beide 
locaties was alles goed verzorgd en gezellig. 
Barchemsfeest Woensdag hadden we een 
gezellige avond verzorgd door de Ouderen 
soos-Vereniging Contact-De Zonnebloem en De 
Woonplus met een etentje en een revue. Alle 
eer aan de organisatie. Zaterdagmorgen wat 
lekkers bij de koffie en daarna de optocht 
gekeken. Wat was het prachtig weer.  
Op 1 september de filmavond met de 
conference van Herman Finkers. Dit keer was 
er een goede opkomst, dat moeten we in  ere 
houden. Dit was het wel weer tot de volgende 
keer.  
Gerrie Goorman 
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Kunstexpositie 
www..lochemsekunstfactor.nl. 
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De Stamtafel 
Op 5, 12 en 26 oktober en 3, 9, 23 en 30 
november kunt u weer mee doen aan de 
spelletjesmiddag. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Seniorensoos 
Op 19 oktober treedt de muzikale tweeling 
“Grols Twins” op. Op 16 november komt Arie 
Ribbers met een fotoquiz. 
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Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op  
vrijdagmiddag: van 14.00 tot 16.00 uur.   
Barthold Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264  
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Biljartclub “Het Station”  
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. 
Gerrit Haijtink, coördinator, tel. 441 278. 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

  

Jeu de boules 
Van maart tot en met november, iedere 
dinsdag- en donderdagmiddag.  
Aloys Hummelink, secretaris, tel. 441068 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 3 oktober en 7 
november  weer wordt opgehaald?  
………u op 6 oktober en 3 november  weer 
kunt aanschuiven bij de Kokkepot? 
 ……… 8 oktober  de najaarsfair wordt 
gehouden met de uitslag van de 
tuinkeuringen en heel Barchem bakt? 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ  
 

Opoe en oma 
 

Oma is geen opoe meer, 
Met opoe zijn verdwenen, 

de warme stoof, de krullenmuts, 
de rokken tot de tenen. 

 
Oma rookt een sigaret, 

maar opoe bakte brokken. 
Oma maakt haar lippen rood. 

Opoe stopte sokken. 
 

Opoe was ook altijd thuis. 
Oma gaat autorijden. 

Maar op opoe’s stramme knie 
mocht je paardje rijden. 

 
Oma heeft een goed figuur, 

koopt met smaak haar kleren. 
Opoe maakte zelf haar schort, 

verstelde heel veel kleren. 
  

Opoe’s tijd, het is voorbij! 
Alleen de herinneringen, 

daarmee maakt de jeugd zich blij, 
Ze vinden het “mieterse dingen”. 

  
                     

           


