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Van de bestuurstafel:  
Seniorenuitje:  op woensdag 14 juni hebben we 
met de senioren van Barchem een uitstapje 
gemaakt naar Ruurlo. We vertrokken met een 
volle Bello naar de “Heeren van Ruerle” voor een 
kopje koffie of thee met zelf gebakken taart. Wie 
slagroom wilde kreeg de hele taart vol. Er was nog 
even tijd om hier de fraai aangelegde tuin te 
bekijken. Daarna vertrokken we naar de 
modelspoortreinen van Gerrit Hulshof. Waarna we 
de dag afsloten met een maaltijd bij restaurant “De 
Duif” (voorheen café Mentink).  
De Stamtafel heeft zijn bingo gehad maar zal dit 
jaar in de zomer gewoon doorgaan. 
Het Filmhuis zal op 7 september een 2e film van 
"De schippers van de Kameleon" vertonen in de 
koffiekamer. Met de avonturen van de tweeling 
Sietske en Hielke.  Aanvang 19.00 uur.  
Vrijwilligersbedankje op woensdag 26 juli 
hebben we de vrijwilligers bedankt voor hun inzet 
door middel van een optreden van Ben Lansink 
met de Ebbekinka’s. In de jaren 70 en 80 was hij 
met zijn Trio Ben Lansink een veelgevraagde 
band op feesten en partijen. De zussen Dika, 
Jenneken en Gerda (de vrouw van Ben) hebben 
als  meisjesnaam Ebbekink. Vandaar hun 
artiesten naam. Ze hebben zich in maart 2015 
laten ompraten tijdens een Duitse avond in 
Markelo om met zijn drieën op te treden. Het 
enthousiasme was zo groot dat ze nu samen met 
Ben Lansink vaker optreden. 
Na dit optreden stond er een buffetje van                 
"’t Vierspan" klaar. Hoe het is verlopen melden we 
in de volgende editie.  
Barchemsfeest wordt dit jaar gehouden van 
zondag 20 augustus t/m zaterdag 26 augustus. 
Evenals vorig jaar zal de week geopend worden 
met een feestelijke  kerkdienst op het dorpsplein. 
(met slecht weer binnen bij "‘t Onderschoer")  

 
 
 
Bij voldoende opgave zal Bello op dinsdag 22 
augustus weer rondrijden langs de versierde 
straten en tuinen. Daarvoor is opgeven wel 
verplicht middels de formulieren, waarop u zich 
ook op kunt geven voor de woensdagmiddag.  
Woensdag 24 augustus zal om 17.30 uur de 
opening van het Barchemsfeest voor de senioren 
van Barchem en omstreken plaatsvinden met een 
hapje en een drankje en het opvoeren van de 
revue. Opgeven kan t/m 15 augustus op 
formulieren bij "’t Onderschoer", "De Woonplus" of 
bij Gerrie te Walvaart.  De entree voor deze 
middag/ avond is € 10,00 p.p. De revue:  “D.N.A. 
Onbekend”   begint om 19.30 uur en kan ook 
bezocht worden door Barchemers, die niet aan de 
seniorenmiddag deelnemen. Kaarten hiervoor zijn 
te koop op dinsdag 15 augustus à  € 10,00.   
Tussendoor zullen een hapje en een drankje niet 
ontbreken, evenmin de verloting in de pauze, 
waar mooie prijzen te winnen zijn.   Na de revue 
zal er nog muziek zijn en gelegenheid om een 
dansje te maken.   
Rita Asselman, secretaris 

 
De wisselvalligheden van het leven 

Zijn niet je vijanden maar bondgenoten 

Acceptatie is de hoogste vorm van liefde 
 Gerrie Goorman 
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Van de bewoners 
Wat is een gebouw zoals “De Woonplus” zonder 
een lift. Gelukkig hebben wij er wel één, maar dan 
moet hij het wel doen. Op zaterdagmorgen 10 juni 
stond Thea Karnekamp in de lift, maar hij zei: ïk 
ga niet”. Om de beurt hebben we een praatje met 
haar gehouden en binnen een half uur is zij bevrijd 
door de brandweermannen uit Barchem. Die 
hebben de deur opengemaakt. Na nog enkele 
storingen is hij weer in orde. Voor hoelang???  
Op 5 juli zijn enkele bewoners naar de picknick 
van “De Zonnebloem” geweest. Ze hadden een 
hele fijne en gezellige middag. Ze werden rijkelijk 
voorzien van hapjes en drankjes en er waren 
leuken spelen georganiseerd.  
Een complimenten aan Gerrie Braakhekke die 
trouw onze koffiekamer en hal voorziet van een 
mooi bloemstuk. Ze weet zelfs een uitgebloeide 
zonnebloem weer leven in te blazen.  
Einde juli zijn er allerlei feestelijkheden hier in het 
atrium.  
En in augustus het Barchemsfeest. Maar daarover 
de volgende keer meer. Bij deze een mooie zomer 
gewenst en een zonnige groet aan allen.  
Gerrie Goorman 

 

Koersbal 

De oneven weken op  vrijdagmiddag: van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Herman Morsink coördinator, tel. 441 550  
 

De Stamtafel 

Op  2, 9, 16, 23 en  30 augustus en 6, 13 en 27 
september kunt u weer meedoen aan de 
spelletjesmiddag. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Biljartclub “Het Station”  

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. 
Ab Luesink, coördinator, tel. 441 647. 
 

Jeu de boules 

Van maart tot en met november, iedere dinsdag- 
en donderdagmiddag.  
Aloys Hummelink, secretaris, tel. 441068 

 

Wist u dat ……………………………… ??????? 

………  oud papier op maandag 7 augustus en 4 
september  weer wordt opgehaald?  
………u op 7 september   weer kunt aanschuiven 
bij “de Kokkepot”? 
……… er op 20 september Soos is met een 
spelmiddag? 
 
 
 

 
 
 
 Gedane Zaken 
Omstreeks 1950 had elke buurt en buurtschap 
haar eigen slager, bakker en kruidenier. De winkel 
om de hoek was de aangewezen plek voor 
dagverse producten. In de eenentwintigste eeuw 
is het met veel van die zaken gedaan. 
De opkomst van de auto maakte klanten mobieler 
en de schaalvergroting maakte het voor de kleine 
winkelier steeds moeilijker om op te boksen tegen 
de grote supermarkten.  
Zo zijn veel karakteristieke winkels verdwenen en 
markante winkeliers gestopt. Zelfs supermarkten 
in de kleine kernen hebben het moeilijk. 
Wij mogen in Barchem van geluk spreken dat er 
nog een bakker en een Attent is. 
 
 

 
 
 
 
Verzuchting van een senior 
Wie hebt zilver in onze heure 
Gold in onze tande 
Gas in de onze darme 
Stene in onze niere 
Lood in onze schoone 
Kalk an onze naegels 
Staol in onze heupe 
Ellestiek om onze knene 
Volle millesienen bu’w ’n goldmien 
’n mense met zovöl mineraaln 
Mot zeker toch 3000 haaln! 
Doorum gao’w fier deur ’t laeven 
Nemt kritiek op as ’n spons 
Want deur alle riekdom van hierbaoven 
Draejt de economie op ONS 
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