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Van het bestuur  
Was u ook aanwezig op onze niejjoarsvisite en 
heeft u ook zo genoten van de “Noordijkse 
vrouwleu” met hun preuverieje tijdens de 
slachtvisite? Op humoristische interactieve 
wijze wisten de vrouwleu van alles te vertellen 
over hoe het er vroeger aan toe ging op de 
boerderij als er geslacht werd. Ze hadden de 
lachers flink op de hand als er weer een 
hilarische anekdote voorbij kwam. 
We staan weer aan het begin van een nieuw 
jaar. Er is het afgelopen jaar heel wat gebeurd 
in “Ons Station”, waarover u van de afgelopen 
maand kunt lezen in de column van bewoonster 
Gerrie Harmelink-Goorman.  
Het was een heftig jaar in “Het Station”, met 
acht mutaties, waarbij we afscheid hebben 
moeten nemen van de heer Nijenhuis, de heer 
Kerkwijk en mevrouw  Stempher. Mevrouw Van 
Zijl-Groothuis is verhuisd. 
Maar we hebben  weer nieuwe bewoners mogen 
begroeten. Dit zijn mevrouw Karnekamp, 
mevrouw Van Ginneken, de heer en mevrouw 
Fraas-Kettelarij en nog net op de valreep 
mevrouw Rouwhof. 
Tijdens Kasoavend hebben we afscheid 
genomen van Hendrik Dijkman als 
koffieschenker met een cadeaubon als 
bedankje voor zijn jarenlange inzet. 
Op 11 februari a.s. hebben we onze 
jaarvergadering met een wisseling in het 
bestuur. Linie Esselink zal ons verlaten als  

 
 
bestuurslid dat de coördinatie van de 
bewoners tot haar takenpakket mocht 
rekenen. Ze was dan ook gebombardeerd tot 
hoofd huishoudelijke dienst. 
Gelukkig mogen we nog wel van haar blijven 
genieten tijdens het maandelijkse koffiekoor 
op zaterdagochtend, waarbij ze met haar 
harmonica het koffiekoor begeleidt. In haar 
plaats zal Gerda Mulderije aantreden. Voor 
velen geen onbekende, want met haar 
werkzaamheden voor Sensire kwam ze al bij 
menigeen over de vloer. Nu ze van haar 
pensioen mag genieten mogen we een beroep op 
haar doen als opvolgster van Linie. We zijn blij 
met haar. Fijn dat er toch telkens weer 
mensen zijn die een taak als vrijwilliger op zich 
willen nemen in welke vorm dan ook, maar 
zeker als bestuurder ook hun steentje willen 
bijdragen.  
Binnenkort zullen we als bestuur weer aan het 
koken gaan voor onze bewoners. We 
organiseren één keer per jaar een Eetcafé in 
de koffiekamer, waar de bewoners van “Het 
Station” dan aan mogen schuiven. Op 
donderdag 25 februari is het weer zover. De 
uitnodiging volgt spoedig.  
r. asselman secretaris 
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Van de bewoners 
Het liep tegen sinterklaas. Een ieder was druk 
met allerlei voorbereidingen. De kerktoren had 
er ook last van want het klokkenspel was een 
paar dagen van slag. 
Dinsdag 1 december daar waren ze dan Zwarte 
Piet en z’n maatje. Al strooiend met 
pepernoten kwamen ze binnen. We speelden 
een spel met dobbelsteen en kaartjes voordat 
de cadeaus werden uitgepakt en de gedichten 
voorgelezen.  Met drankjes, hapjes en 
gezongen sinterklaas liedjes was het heel 
gezellig. Allen die zich hiervoor hebben 
ingezet hartelijk dank. 
Op 11 december werd Gerrie Hogevonder  naar 
het ziekenhuis gebracht. Ze heeft een 
darmoperatie ondergaan. Aan de reanimatie 
heeft ze drie gebroken ribben overgehouden.  
Zij is nu voor herstel in het “Gudula” in 
Lochem. Gelukkig mag ze op 18 januari weer 
naar huis. Gerrie beterschap.  
Woensdag 23 december een gezellige kerst 
avond in de “Wingerd”. Samen hebben we kerst 
liederen gezongen met het koortje. Herman 
Morsink vertelde een mooi kerstverhaal over 
vluchtelingen.  De pannenkoeken waren lekker, 
dat was smullen. Alle eer voor de bakkers!!!!!!!! 
Op oudjaarsdag kregen we oliebollen bij de 
koffie.  
Op woensdag 6 januari hebben we met 
ongeveer 50 bewoners, vrijwilligers en 
bestuursleden niejjoarsvisite  gehad. Herman 
Morsink heette ons allen welkom. Hij hield een 
kleine overdenking over het afgelopen jaar: 
drie personen zijn ons ontvallen, een persoon is 
verhuisd en vijf personen  zijn hier komen 
wonen. Als laatste mevr. M.  Rouwhof en haar 
wensen we fijne tijd toe.  
Daarna was het woord aan de Vrouwleu uut 
Noordiek met hun verhalen en anekdotes over 
de slachttied. Ze mosten er van snotteren. 
Geen nood,  een zakdook werd ut de molton 
onderbokse e haald. 
Ok an de preuverieje werd edach. Ze brachten 
hun eigen gemaakte producten  met en dat 
smaakte best.  
De niejjoarsrullekes gebakken door Gerry en 
Gerda, vielen goed in de smaak.  

Bij deze wens ik  jullie allen een gezond en 
voorspoedig 2016 toe.         
Gerrie Goorman 
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Wisselexpositie  
Reina van Oort-Husen uit Ruurlo exposeert 
schilderijen. Door haar opleiding voor 
kleuterleidster kwam Reina in aanraking met 
creativiteit, in dit geval schilderen. Door de 
tijden heen heeft zij daar altijd belangstelling 
voor gehouden. Nadat zij in Barchem kwam 
wonen in 1988 heeft zij het penseel zelf ter 
hand genomen. Van aquarel tot acryl en olie- 
verf, van leermeester naar leermeester, heeft 
zij zich een eigen stijl aangemeten. 
Uiteindelijk blijkt de impressionistische stijl 
het meest bij haar te passen.  
Barbara de Graaf 
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De Stamtafel 
Op 3, 10, 17 en 24 februari en 2, 9, 16, 23 en 
30 maart. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
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Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op 
vrijdagmiddag: 5 en 19 februari en 4 en 18 
maart 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 zal weer een cabaretvoorstelling 
van Herman Finkers worden  vertoond.  
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Seniorensoos Barchem 
17 februari Joke Stomps natuurfoto’s. 
16 maart Zonnebloem 
Jo Nijenhuis, voorzitter, tel. 441 418 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 1 februari en  
7 maart weer wordt opgehaald?  
……… het koffiekoor zingt op 27 februari en 
26 maart? 
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