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Van de bestuurstafel 
Wat is het fijn om de zon weer te zien na de 
sombere natte maanden. De kieviten zijn ook 
alweer terug  in Barchem, daar kun je echt blij van 
worden. En vergeet je heel even de  chaos en 
bedreigingen in de mensenwereld. 
We willen bij de Woonplus   de activiteiten weer 
opstarten en nodigen de bewoners uit voor het  
eetcafé  woensdag  13 april. Het bestuur gaat een 
maaltijd koken voor de bewoners.  
Een intekenlijst komt in de koffiekamer en  
eventuele dieetwensen kunnen aangegeven 
worden. U bent welkom om 12.00 uur. Bij goed 
weer in het atrium van de Woonplus. 
Het jaarlijkse reisje gaan we dit keer samen met 
de Seniorensoos organiseren op  woensdag 18 
mei. Ook hiervoor zal een opgavelijst klaar liggen. 
We vertrekken per bus om 13.00 uur vanaf ‘t 
Onderschoer en via een mooie route naar de 
Lindense Molen, waar  in het theatertje een 
zangeres zal optreden.  
 

Rond 17.00 uur vertrekt de bus richting ‘t 
Onderschoer waar met een uitgebreid buffet de 
middag wordt afgesloten. De kosten voor deze 
middag zijn € 25.00 per persoon. 
 
 

 
 
 
 

 
Graag willen we met onze vrijwilligers na lange tijd 
weer een bijeenkomst houden en bijpraten op 
woensdag 8 juni van  14.00 – 17.00  uur. De 
middag wordt muzikaal omlijst door  Duo Remix 
uit Markelo/Diepenheim. Ter afsluiting een hapjes 
buffet. Er komt nog een uitnodiging! 
Aanmelden tot 30 mei bij Dinie Derksen per mail: 
dinie-derksen@hotmail.com of telefoonnummer:  
06-29340722. En er komt een intekenlijst in de 
koffiekamer. 
Mevrouw Sophie Struik  heeft ter informatie op 
een koffieochtend kennis gemaakt, als 
dorpsondersteuner/begeleidingsgroep Welzijn 
Ouderen, met de gang van zaken bij de 
Woonplus. 
Wat fijn dat we weer plannen kunnen maken. Nu 
maar hopen dat het ook allemaal door kan gaan.  
We hebben het  samenkomen allemaal zo gemist. 
Laten we wel verstandig daar mee omgaan en bij 
klachten thuis blijven. 
Wil Walhof 
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Van de bewoners 
Een teken van het voorjaar is begonnen. De 
scholekster heeft  al laten horen dat hij er weer is 
en de hazen in de weide komen ook zo af en toe 
een kijkje nemen.  
Op 25 februari heeft  het koffiekoortje weer van 
zich laten horen, wat fijn was voor ons allemaal. 
Weer een beetje ontspanning en wat gezellig hen  
weer te ontmoeten.  
Op 3 maart is mevrouw  Struik op de koffie 
geweest. Ze vertelde  over haar doel als  
dorpsondersteuner.  
De omgang met anderen wordt een beetje losser  
wat de corona  betreft,  maar toch is het nog een 
ieder  voor zich uit kijken met wat je doet.  
We gaan met  elkaar  hoop ik in goede gezondheid 
op naar het paasfeest.  
Gerrie Goorman 
 

Melken 
Jao, met  twaalf jaor kon ik al aardeg melkn en de 
olde leu kondn een klein betje hulpe bes 
gebruukn. Gerda was ’n zinnege koo, den het too-
elaotn had as laerschoole te deenn. 
Wie gingn vake met paerd en kaore op weg noor 
de weidens van huus, mien va zat op ’t kip van de 
kaore en stuurn ’t paerd, den trouwens vanzelf de 
weg wal wist en mien moo zat op ’n melkbusse 
midden in de kaore en ik zat achterin en leet 
miene bene uit de kaore noor de grond bungeln. 
As wiej aan de weide kwammn stondn de beeste 
ons al op te wachtn want ze kreegn immers een 
veekookn as extra tractatie. Daornao woddn ze 
met een ’n touw an ’n weidedraod ebondn en kon 
’t melken beginn. Ik vond altied dat eure naamn 
precies biej de beeste pasn. 
Zo was d’r een Bontje II. ’t Was ’n jongen van mien 
va ziene broedskoo. ’t Was een elite koo en ze 
nom met rech de aerste plaatse onder de beeste 
in. Ze stond ok veuran in ’n stal. Ze was tamelek 
wit van kleure en had ’n rood bleske veur de kop. 
Ze was good ebouwd en eure  afstammelingen 
zowal de jongs as de daerns wodn deur mien va  
an-eholn. 
Dan was t’r een Willemien, door had ik altied 
medeliedn met. Ze zag d’r arg tobbereg uut, net ’n 
vrouwe dee onder de kinder zat. Ze gaf ’n besten 
slomp melk en hoge vet, mor dat was eur an te 
zeen. Soms was ze zo mager as, ’n brandholt, en 
kreeg ze extra veekokens. 
Rebecca was een heel andere koo. Groot, hoge 
op de bene, met ’n heel grootn kop, kromme 
heurne en eure biename van “de slange”. Dat  
 

 
 
kwam umdat mien va eur van een boerderi-je “De 
Slange” had ekoch. 
Koo Ida was mooi van uuterlek mor achter dat 

mooie köpke zat völle venijn. ’t Was ’n heitn, den 
Ida, en as ’t eur neet anstond, dan sloog ze ’n 
emmer met melk noor de andere kante van de 
weide. Doorumme kreeg Ida nog wal is veur de 
konte met ’t weide paöltje, en toen ’t mien va 
begon te verveeln mos Ida veur straf in een 
speciaal veur uur gemaaktn stal staon. 
En dan Elsje, miene lievelingskoo, mienen eigen 
zinnegen lummel. Elsje ko’j zingend melken. 

 
Jannao mos melken 

Melken de koo 
Verdorie, zae Jannao 

De memme zit too 
 

 
Filmavond 
Met het filmhuis willen we nog even wachten. Er 
wordt in de  Barchkerk een BarchemBios  
georganiseerd op 28 april om 20.00  uur. 

 
Jeu de boules 
De jeu de boules baan is ook weer in gebruik 
genomen na de winterstop. 

 
Koersbal 
De koersbal is weer begonnen in de kerk, 
aangezien de ruimte in de  Wingerd niet 
beschikbaar is. Vrijdagmiddag om 14.00 uur in de 
oneven weken. 

 
Biljartclub Het Station 
Vanaf september zijn de biljarters weer begonnen 
met de competitie. 
 

Wist u dat ………………………… ??????? 
……… op 2 mei en 6 juni weer oud papier wordt 
opgehaald? 
……… als u Barchhulp nodig heeft, u  06-
47141639 kunt bellen of mailen naar  
barchhulp@gmail.com? 
……… u op 5 mei en 2 juni  kunt aanschuiven  bij 
de Kokkepot? 
……… er op 18 mei een gezamenlijk uitstapje 
Woonplus / Soos is? 


