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Van de bestuurstafel:  

Een mooi mens heeft ons verlaten.  
Aaltje Ligtenbarg-Imenkamp, de laatste bewoon-
ster van het eerste uur, is niet meer. Zij mocht 
bijna 96 jaar worden. Op 3 november is zij 
overleden en op 8 november hebben wij haar 
begeleid naar haar laatste rustplaats. Wij 
herdenken haar als een altijd positieve vrouw met 
een heel eigen mening. Een actief betrokken 
mens die door iedereen werd gewaardeerd.   

 
Het Vrijwilligersoverleg op 16 oktober is goed 
bezocht. Na de opening werden eerst alle 
activiteiten de aandacht gegeven. Waarbij werd 
aangegeven dat Teunie Keamingk is gestopt als 
koffieschenkster en Minie Hamer voorlopig 
wegens ziekte niet zal koffieschenken. Gelukkig 
gaat het met Johanna Haijtink geleidelijk weer wat 
beter.   Daarna was het woord aan  Eric van 
Putten die samen met Dorette Geutjes (zijn 
vrouw) van Home Instead een programma 
verzorgde. Het betreft een Dementie Vriendelijke 
Omgeving (DVO) maken voor ouderen van de 
gemeente Lochem. Hierover is een verslag 
bijgevoegd.  
De rolstoel in de hal is weer van nieuwe banden 
voorzien, zodat deze weer gebruikt kan worden. 
Het koffiekoor zal op zaterdag 25 november voor 
het laatst dit jaar weer zingen in de koffiekamer. In 
2018 gaan ze weer door op zaterdag 26 januari.  
Sinterklaas zal samen met zijn Pieterbaas op 
maandag 4 december “het Station” weer aandoen 
voor een bezoek aan de bewoners. Het is hem 
vorig jaar zo goed bevallen, dat hij weer zelf van 
de partij wil zijn, samen met enkele mensen van 
de Zonnebloem. Wie en wat zal er dit keer in zijn 
grote boek staan?  
Kasoavend wordt dit jaar op vrijdag 22 
december gehouden van 17.00 tot 19.00 uur in 
de Wingerd. Met alle aangemelde senioren uit  

 
 
Barchem willen we weer genieten van een paar 
gezamenlijke uurtjes met het zingen van 
kerstliederen, een kerstverhaal en “pannekooke 
met of zonder spek of wost”. U wordt welkom 
geheten door gezang van het koffiekoor met 
harmonicaspel van Linie Esselink.  Medewerking, 
zowel met muziek en verhaal,  wordt verleend  
door Marianne Weenink. 
U dient zich voor deze avond op te geven 
(uiterlijk tot en met 19 december) op de lijst in de 
koffiekamer of te bellen met Gerda Mulderije,  tel. 
0573 441760 of info@woonplusbarchem.nl.  
De Niejjoarsvisite  zal op donderdag 11 januari 
2018 plaatsvinden. Op deze avond staat om 19.00 
uur de koffie weer klaar. We willen onder het genot 
van een hapje en een drankje met elkaar een toast 
uitbrengen op het komende jaar. Medewerking zal 
worden verleend door de IJsselspelers, een 
muzikaal gezelschap. Dit is een informele avond 
waar ook vrijwilligers welkom zijn. We hopen er 
weer een gezellige avond van te maken.  
Het Filmhuis Op donderdag 1 februari zal door de 
familie Waarlo weer een film worden vertoond.  
Noteer alvast in uw agenda: 
Vrijwilligersbedankje (viering 3e lustrum) op 
donderdag 7 juni 2018 
Rita Asselman, secretaris 
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Van de bewoners 
 
De herfst is in volle gang. Hagel, wind en regen. 
De berichten voorspellen ook nog onweer. We 
laten het maar over ons heen waaien. Voor de 
fietsers is het op passen met al dat natte blad. 

 
Zaterdag 28 oktober 2017 
 
Maandag 30 oktober is Riny Meijer geopereerd. 
Zij heeft een nieuwe knie gekregen. Vrijdags erna 
was zij  thuis en is aan het oefenen . 
Op 2 november was er een filmavond  ‘’ Alles is 
liefde’’.  De gekste en komische situaties kwamen 
erin voor, maar alles viel onder de naam liefde. Er 
was een goede opkomst, wat fijn is voor degenen 
die het organiseren.  
Op 3 november is Aaltjen Ligtenbarg overleden. 
Wij als bewoners hebben op dinsdagavond 7 
november gezamenlijk afscheid van haar 
genomen. Haar uitspraak:  “ak nog so um mie hen 
kieke hek nog heel völle”  werd extra benadrukt  
toen de familie met ± 40 personen, kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen die avond ook aanwezig 
waren. Dat ze in vrede mag rusten.  
Er worden nog vaak verhalen verteld  in de koffie 
kamer over diegenen die er niet meer zijn.  Ook 
haar naam zal nog vaak genoemd worden.  
We gaan nu met z’n allen richting het  
sinterklaasfeest. Wat zou hij voor ons in petto 
hebben? We wachten maar rustig af.  
Een gezonde 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  6, 13 en 27 december en 3, 10, 24 en 31 
januari 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. 
 

 

Wist u dat ……………………………… ??????? 

………  oud papier op maandag 4 december en 8 
januari 2018 weer wordt opgehaald?  
………u op 7 december en 11 januari weer kunt 
aanschuiven bij “de Kokkepot”? 
……… er op 20 december en 17  januari SOOS-
middag is? 
 
 
OMA’s schortje 

Het voornaamste gebruik van Opoe’s schort was, 
om haar jurk te beschermen, omdat ze er maar 
een paar had. Maar ook omdat het makkelijker 
was, om een schort te wassen in plaats van een 
jurk. 
 
Ze gebruikte de schort ook als pannenlappen, om 
de pannen van de kachel of uit de oven te halen. 
 
Het diende ook om de tranen en vuile neus van de 
kinderen af te vegen. En als ze de eieren uit het 
kippenhok ging halen, was de schort ook heel 
handig om de eieren te dragen. Als er visite kwam 
konden haar verlegen kinderen onder haar schort 
schuilen. 
 
En als het koud was kon ze haar armen er in 
draaien en op warmen. Het was ook heel 
geschikt om menige zweetdruppeltjes af te 
vegen,als ze gebukt stond over de kachel, met 
koken. Hout voor de kachel werd ook in de 
schort binnen gebracht. 
 
Uit de tuin droeg ze van allerhande soorten 
groente naar binnen. En als de erwten gedopt 
waren, gingen de schillen in de schort. In de 
herfst werd de schort gebruikt om de appels 
op te rapen, die onder de bomen lagen. 
 
Als Opoe onverwacht visite aan zag komen,je 
stond er van te kijken,hoeveel meubeltjes dat 
ouwe schortje nog kon stoffen, in een paar 
seconden. 
 
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en 
zwaaide met haar schort, dan wist iedereen dat 
het tijd was om binnen te komen. 
Het zal nog lang duren voordat iemand iets 
uitgevonden heeft, wat voor zoveel doelen 
gebruikt kan worden als het schortje 
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