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Van het bestuur  
Opnieuw mogen we nieuwe bewoners in “Het 
Station” begroeten: de heer en mevouw Henny 
en Gertie Fraas zijn uit “De Groene Hof” 
komen overwaaien. Na mevrouw Ien van 
Ginneken die al eerder haar intrede deed, 
maar hier nog niet persoonlijk genoemd was. 
Daarnaast is er nog wel zorg over een aantal 
oudere bewoners.  
Het Vrijwilligersoverleg op 19 oktober is  
goed bezocht. We mochten dan ook een 
fantastische spreekster begroeten. 
Verpleeghuisarts in opleiding Stephanie van 
Zuilekom heeft op een fantastisch manier 
uiteengezet hoe haar werk en opleiding eruit 
ziet. Zij is een paar dagen per week op de 
Hoge Weide te vinden.  
De tijden van het Filmhuis lopen 
tegenwoordig nogal uiteen, hiervoor hebben we 
geen vaste avond meer. Maar het laatst 
bezochte Filmhuis op donderdag 12 november 
met een cabaretvoorstelling van Herman 
Finkers mocht grote belangstelling rekenen..  
Op zaterdagochtend 28 november zal het 
koffiekoor voor de laatste keer in 2015  
samen zingen in de koffiekamer van “Het 
Station”.  
De Zonnebloem zal Piet weer onthalen in de 
koffiekamer op dinsdag 1 december. Dan 
vieren we met de bewoners het 
Sinterklaasfeest. We hopen dat hij dan ook  
 

 
 
dit keer weer voor iedereen een pakje bij zich 
zal hebben, want ja, je weet maar nooit…. 
Kasoavend wordt dit jaar op woensdag 23 
december gehouden van 17.00 tot circa 19.00 
uur in de Wingerd. Zoals gewoonlijk willen we 
weer met alle senioren uit Barchem genieten 
van een paar uurtjes met het zingen van 
kerstliederen en het eten van “pannekooke met 
of zonder spek of wost”. U dient zich hiervoor 
wel op te geven (uiterlijk tot en met 15 
december) op de lijst in de koffiekamer of 
bellen met Linie Esselink tel. 0573-441330.  
De Niejjoarsvisite  zal op woensdag 6 januari 
2016 om 19.00 uur gehouden worden met een 
preuverieje van de Noordijkse vrouwleu voor 
alle senioren uit Barchem. Dit is een informele 
avond waar ook vrijwilligers welkom zijn. Dit 
keer dient u zich hiervoor wel op te geven 
(uiterlijk tot en met 30 december bij Rita 
Asselman tel. 0573-441721 of  
info@woonplusbarchem.nl).   
Het bestuur wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een goede jaarwisseling, met 
de beste wensen voor het nieuwe jaar.  
Rita Asselman, secretaris SVWB 
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Van de bewoners 
De klok is weer in zijn wintertijd gezet. Dus de 
avonden worden langer voor de één gezellig en 
voor de ander ietsje minder. Ook zijn Sint en 
zijn knechten weer in het land.  Ik hoop 
zonder grote discussies. Laat het alsjeblieft 
een vriendelijk kinderfeest blijven. 
Op 24 september was er een filmavond met 
prachtige natuurbeelden en van dieren die zich 
zelf redden en verzorgen om te overleven. 
Gertie en Hennie Fraas hebben hun intrek 
genomen in de bovenste verdieping van  “Het 
Station” We wensen hen een fijne tijd toe.  Ze 
verrasten ons met een traktatie op de 
koffiemorgen met het zangkoortje 
Bram de Wolf is weer op zijn eigen stekkie…  
We wensen Bram en Thea samen alle goeds 
toe. 
Viverion verraste ons met een bezoek. Ze 
waren nieuwsgierig naar het functioneren van 
“Het Station”. Als men klachten had, kon je 
dat melden. 
Op 12 november was er weer een filmavond 
met een dvd van Herman Finkers,  een opname 
uit 1987. Doordat hij zo druk en binnensmonds 
praat moest men zich goed concentreren om 
zijn grappen te volgen. Maar wel leuk. 
Nu zijn we in afwachting van 2 december. 
Wat wordt het Zwart?? Wit?? Of Regenboog 
Piet!!!! 
Een gezonde groet aan allen. 
Gerrie Goorman 
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De Stamtafel 
Op 2, 9, 23 en 30 december en 6, 13 en 27 
januari. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
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Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op 
vrijdagmiddag: 4, 18 december en 8 en 22 
janauri 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. 
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Het filmhuis 
Op 4 februari  Herman Finkers. 
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Jeu de boules 
Er wordt gespeeld van maart t/m november 
volgens een competitierooster, zodat ieder 
weet hoe laat hij op de baan wordt verwacht. 
De tussenstand van het 1e halfjaar 2015 is ook 
bekend. 
Dinsdagspelers: 
Bennie Welbergen  171 
Peter Rappel  123 
Gerda Teunissen 118 
Donderdagspelers: 
Anna Jansen  131 
Aloys Hummelink 128 
Bertus Bannink 112 
Margreet Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264 
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Seniorensoos Barchem 
Op 16 december kerstviering. 
Jo Nijenhuis, voorzitter, tel. 441 418 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 7 december en  
4 januari  weer wordt opgehaald?  
……… het koffiekoor zingt op 30 januari ? 
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Kerst bij de Heksenlaak 2015 
De familie van Dijk en campinggasten van de 
Heksenlaak, hebben naar aanleiding van kerst 
2014, terwijl ze gezellig zaten te eten, het 
volgende uit zitten denken:  Ze beseften dat 
er op dat moment vele ouderen eenzaam thuis 
zitten, ouderen met familie die ver weg woont, 
of geen familie (meer) hebben om de 
kerstdagen te vieren. Het idee is het volgende:  
We bieden deze mensen een gezellige middag 
aan op 1e kerstdag. 
Vanaf ± 14.30-15.00 uur met: Een voorgerecht,  
stamppotbuffet en  een heerlijk toetje. 
Dit alles onder genot van een drankje. 
Dit dus voor alle ouderen die niet alleen willen 
zijn met de kerst. 

-‐ Van en door gasten van de Heksenlaak. 
-‐ Geen kosten, wel gezelligheid 
-‐ Vervoer kan eventueel geregeld worden. 
-‐ Verwachting tussen de 10-60 pers.  

We horen graag of hier behoefte aan is. 
Opgave via Rita Asselman,  0573-441721 
Of  per mail: info@woonplusbarchem.nl 
Met vriendelijke groet,  
Wilco en Annemiek van Dijk  


