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Van het bestuur 
Afgelopen februari heeft mevrouw van 
Essen haar intrek  genomen in “Het 
Station”. Ze mocht maar kort bij ons zijn. 
Vanwege haar ziekbed was ze veel uit huis.  
Op 1 oktober is mevrouw Van Essen 
overleden. 
De Fietstocht van de vrijwilligers hopen 
we volgend jaar weer op te pakken.  
Het verslag van het vrijwilligersoverleg 
op maandag 14 oktober wordt bijgevoegd.  
De Filmavond op 7 november  met  “Tous 
ensemble” heeft de tongen wel los 
gemaakt. De eerstvolgende film zal 
waarschijnlijk in februari worden 
vertoond.  
Sinterklaasavond op 4 december. 
We hebben het voor elkaar weten te 
krijgen dat in ieder geval één zwarte piet 
naar de Woonplus zal komen op 
woensdagavond 4 december. We hopen dat 
hij weer een gevulde zak met cadeautjes 
mee zal brengen met iets daarin voor alle 
bewoners. Samen met de Zonnebloem 
willen we weer een gezellige avond houden 
met voor iedere bewoner een gedicht en 
een pakje.  
Op 30 november zal het koffiekoor voor 
de laatste keer van 2013  samen zingen op  
 

 
zaterdagochtend  in de koffiekamer van 
“het Station”.  
Op maandag 23 december van 17.00 tot 
ca. 19.30 uur zal Kasoavend gevierd 
worden in de Wingerd. Samen met alle 
oudere inwoners van Barchem willen we 
met een verhaal en muziek,  onder het 
genot van “pannekooke met spek en wost”, 
genieten van een paar gezellige uurtjes. 
U dient zich wel op te geven (tot en met 19 
december) op de lijst in de koffiekamer of  
bellen met L. Esselink tel. 0573-441330. 
Het bestuur wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een goede jaarwisseling, 
met de beste wensen voor het nieuwe jaar.  
De Niejjoarsborrel  zal op woensdag 8 
januari 2014 gehouden worden voor alle 
senioren uit Barchem. Dit is een informele 
avond, waar ook vrijwilligers welkom zijn.  
Dit keer hebben we Jenneken Roekevisch 
met haar accordeon  uitgenodigd om er 
weer een gezellige avond van te maken. Op 
deze avond staat om 19.00 uur de koffie 
klaar. 
Rita Asselman, secretaris SVWB 
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Van de bewoners 
Verslag van de bus- en bootreis naar 
Amsterdam op 26 oktober 2013 door de 
Zonnebloem. In dichte mist vertrokken wij om 
zeven uur naar de bus, die helemaal vol was 
met 60 personen. Onderweg klaarde de lucht 
op. In de bus kregen we wat te eten en te 
drinken. In Amsterdam gingen we door de Piet 
Hein tunnel en even daarna stapten we op de 
Zonnebloem boot. We voeren door onbekende 
grachten en zagen prachtige nieuwe grote 
gebouwen, gebouwd tussen zeer oude. Aan de 
kant lagen veel woonboten, grote, kleine, 
lelijke en mooie. Een lust voor het oog. De 
inwendige mens werd versterkt met een lunch. 
De hele reis bleef het mooi weer. Om 18.30 
uur waren we thuis, nadat we eerst nog werden 
getrakteerd op koffie met gebak. Hartelijk 
dank voor iedereen die ons deze fijne reis 
hebben mogelijk gemaakt. 
Op 19 oktober is deze reis nog eens herhaald. 
Nel Tuin 
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Op 1 oktober j.l. is mevrouw Van Essen 
overleden. Zij woonde maar kort bij ons en 
weinigen van ons kenden haar. Dat zij moge 
rusten in vrede. 
Op 18 september begon de soos weer, dit keer 
met een bingo. Er was een kleine opkomst, 
waardoor iedereen beladen met veel prijsjes 
naar huis ging.  
De plastic containers worden iedere vier 
weken trouw door Eppie Teunissen buiten 
gezet, waarvoor ons aller dank. 
7 November was de eerste filmavond, dit keer 
met een romantische Franse film. Er kwamen 
slechts vijf bezoekers. Het zou jammer zijn 
als dit leuke initiatief verloren zou gaan.  
Vier weken geleden zijn wij bij Viverion 
telefonisch gaan klagen over het slecht 
werkende slot van de achterdeur. Na 
herhaalde telefoontjes is er iemand komen 
kijken. Hetzelfde geldt voor de slechte staat 
van de liggende wingerd. Daarvoor  wordt een 
plan gemaakt. 
13 November hebben vrijwilligers van de 
Zonnebloem diverse  ouderen in rolstoelen of 
met rollators getrakteerd op een uitje naar de 
Intratuin. Het was geweldig.  
En nu op naar de Sinterklaasavond in de 
koffiekamer, altijd een high light. 
Thea de Wolf 
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Wisselexpositie 
Al weer vele jaren geleden begon ik spontaan 
te schilderen, nadat ik jaren lang beelden had 
gemaakt en daar ook cursussen in gaf. 
De behoefte om te gaan werken met kleur trok 
mij over de streep. Het resultaat is zeer 
divers, omdat ik mij in eerste instantie door 
de gekozen kleur laat leiden. Niet gehinderd 
door enige vorm van scholing  heeft dat voor 
mij juist die  bevrijdende ruimte om te doen 
wat mijn hart mij ingeeft. Ook is het maken 
van collages een onderdeel van mijn werk. Het 
uitgangspunt daarbij is dat wat mij in het 
wereldgebeuren raakt. Daarvoor moet je wel 
goed kijken naar deze collages om te 
ontdekken waar het om gaat. 
Een foto,genomen met een camera obscura 
(het eerste werkzame fototoestel ) is van 
onze zoon Bas de Graaf. Gemaakt in de kelder 
van een oud Amsterdams herenhuis. 
Zelfportret met scherm en degen. 
Barbara de Graaf, Barchem. 
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De Stamtafel Op woensdagmiddag 11 dec.  is 
er een bingo. In dec. zijn er maar 2 spelmidda- 
gen: 4 dec. en 11 dec. De  rest vervalt i.v.m. 
soos en kerst. Rikie Klein Nulent, tel. 441 643 
����������������������������������������������� 

Koersbal In de Wingerd, elke vrijdagmiddag 
in de oneven weken: 6 dec, 20 dec, 3 jan, 17 
jan, 31 jan, 14 feb.B.Arendsen Raedt,tel. 441 264 
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Filmhuis Barchem De eerstvolgende 
voorstelling is waarschijnlijk de eerste 
donderdag van februari. A.Luesink, tel 441647 
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Biljartclub “het Station”  
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. Gerrit Haijtink, tel. 441 278. 
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Seniorensoos 18 december: kerstviering, 
15 januari: viering 50 jarig bestaan van de 
Bejaardensoos. Jo Nijenhuis, tel. 441023 
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Jeu de Boules 
Nu drie maanden winterstop. De startverga-
dering is op donderdag 30 januari 2014 om 
14.00 uur in de koffiekamer van de Woonplus. 
Deze is bestemd voor de  deelnemers van het 
nieuwe seizoen. Er wordt gespeeld op dinsdag- 
en donderdagmiddag. Nieuwe deelnemers zijn 
zeer welkom. Margreet Arendsen Raedt,  tel. 441 264 
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