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Van de bestuurstafel 
De zomer is van start gegaan, zoveel verschil met 
vorig jaar. Toen snakten we naar een druppel 
regen.  Nu staat het water in  de rivieren  
hoger dan ooit. En de natuur geniet!! 
Er was een parkeerverbodsbord geplaatst bij de 
parkeerplaats van De Woonplus. Inmiddels is het 
verwijderd Het is te verwarrend voor 
hulpverleners, vrijwilligers en bezoekers. 
Binnenkort wordt  er een officieel invalide 
parkeerplaatsbord geplaatst. Gelieve zelf geen 
nummerbordjes te plaatsen! 
Het koffieschenken wordt weer verzorgd door de 
vrijwilligers. Nog wel in het atrium en drie 
ochtenden per week. Er mogen ook weer gasten 
van buiten De Woonplus koffie komen drinken. 
Het is wel bijzonder hoe de bewoners de koffie 
ochtenden ingevuld hebben met elkaar al die 
maanden. Hartverwarmend dit  “noaberschap” 
Een applaus waard!! 
De stichting Welzijn Ouderen heeft een bingo 
georganiseerd.  De elektrische riksja is 
gepresenteerd. Deze kan gereserveerd worden 
voor ritjes in de omgeving. 
Over de invulling van het Barchem’s feest, de 
seniorenmiddag zal binnenkort een bericht in de 
Berkelbode komen. Dat is nu nog niet helemaal  
bekend. 
Hopelijk kan het dit jaar doorgaan en kunnen we 
samen met alle senioren in Barchem en omgeving 
een gezellig feestje vieren. 
Wil Walhof 
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Van de bewoners 
Zo zoetjes aan begint het normale leven weer op 
gang te komen ook bij ons op het Station. De 
koffieschenksters en de bezoekers zij weer 
welkom. De biljarters kunnen hun ballen weer 
laten rollen.  
Ineke Rossel is herstellende van een knie operatie 
in mei. Dagelijks maakt ze een wandeling rondom 
het Station en bij slecht weer binnen in het atrium. 
Op 13 Mei  werd er een bingo middag  verzorgd 
door het Team Opbouwwerk  Stichting Welzijn 
Lochem. 
Deze brachten een Riksja mee om deze te 
bezichtigen. We werden  uitgenodigd voor  een 
ritje dat was heel gezellig eens heel wat anders.  
Verdere activiteiten moeten we nog even af 
wachten  in verband met de verspreidingen  van 
de corona.  
Allen een goede gezondheid gewenst. 
Gerrie Goorman 
 

Biljartclub Het Station 
De biljarters spelen momenteel voor de 
koelkastentroffee. 
 

 Wist u dat ………………………… ??????? 
……… op 2 augustus en 6 september weer oud 
papier wordt opgehaald? 
……… als u Barchhulp nodig heeft, u  06-
47141639 kunt bellen of mailen naar  
barchhulp@gmail.com? 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Zomer 
 

Kom, ga mee naar buiten 
Waar de vogels tjilpen en fluiten 

 
Zomerblosjes op mijn wangen 
Samen zonnestralen vangen 

 
Wandelingetjes langs het strand 
Dwalend door het warme zand 

 
 
 
 
 
 

Slenteren op blote voeten 
Op mijn snoet pronken zomersproeten 

 
Een ijsje op twee  stokjes 
Blote bene en korte rokjes 

 
De lucht straalt helder blauw 
Zonnetje, ik geniet van jou 

 
Kom, even zitten op een kleedje aan zee 

Oh ZOMER, ga toch met me mee! 


