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Van het bestuur  
De Nationale Pannenkoekdag werd dit 
jaar gehouden op vrijdag 27 maart. Zowel 
op school als in de Woonplus konden 
ouderen genieten van een heerlijke 
pannenkoekmaaltijd. De kinderen uit groep 
7 van de “Barchschole”  zorgden voor een 
keurig gedekte tafel. 
De bovenbouwleerlingen bakten de 
pannenkoeken en drie dames van groep 7 
zorgden voor de bediening en aten gezellig, 
samen met hun juf, mee in de koffiekamer 
van de Woonplus.  
We hebben weer een uitje: 30 juni gaan 
we naar Jan Wagenvoort. Alle 
Barchemse senioren zijn uitgenodigd. We 
willen om 13.00 uur vertrekken om circa 
14.00 uur in Hengelo te kunnen arriveren 
bij Boerderij en Natuurmuseum 'De 
Lindenhof'. Jan en Dinie Wagenvoort 
hebben in Hengelo (Gld) hun oude schuren 
omgebouwd tot een educatief museum, 
waar zij groepen tot ongeveer 30 personen 
ontvangen. In de gereedschapsschuur kunt 
u op uw gemak luisteren naar verhalen en 
anekdotes van toen naar nu, die door Jan 
worden verteld. Daarna gaat u naar de 
natuurschuur, waar u doorheen dwaalt, 
terwijl er onderwijl  van alles verteld  

 
 
wordt over de omringende natuur met al 
z'n sporen en eigenaardigheden. Het 
bezoek wordt afgesloten in de kantine met 
koffie/thee en een koek. Opgave voor 22 
juni op de intekenlijst in de koffiekamer 
van “Het Station” of bij Linie Esselink, 
telefoon: 0573- 441330 
Rita Asselman, secretaris SVWB 
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Van de bewoners 
De drukke werkzaamheden aan de 
Borculoseweg zijn voorbij. We kunnen weer 
gewoon onze gang gaan zonder na te 
denken of we met de auto weg kunnen 
komen. De bus stopt nu voor de deur en 
dat brengt weer belevenissen met zich 
mee. 
Op de filmavond van 26 maart werd er het 
2e deel van de documentaire de “Frozen 
Planet” vertoond. Ook dit deel was heel 
boeiend  met prachtige beelden. 
De  volgende dag verzamelden we ons om 
twaalf uur in de koffiekamer waar we door 
de begeleiders en kinderen werden 
ontvangen.  Er werden door de kinderen 
pannenkoeken geserveerd. Erg jammer 
voor ons en voor hen dat ze tekort 
kwamen, maar ze waren wel lekker!!! 
Bedankt voor jullie inzet hiervoor. 
Op 25 april heeft het koffiekoortje hun 
laatste optreden van het seizoen verzorgd. 
Op verzoek werd er begonnen met het 
Wilhelmus vanwege alle herdenkingen.  
Onze nieuwe bewoonster mevrouw T.M.A. 
Karnekamp, (Thea) wensen we veel 
woongenot toe en we hopen dat ze zich 
hier gauw thuis mag voelen. 
Gerda Teunissen is een poosje geleden 
gedotterd. Bram de Wolf is geopereerd 
aan een liesbreuk. Maar allebei doen ze 
weer mee met de activiteiten.  
Hierbij wens ik jullie allen gezonde, goede 
en zonnige zomerdagen toe. 
Gerrie Goorman 
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De Stamtafel 
Op 3, 10, 17 juni en op 24 juni als afsluiting 
van het seizoen een bingo.  
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
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Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op 
vrijdagmiddag: 5, 19 juni en 3 juli van 
14.00 tot 16.00 uur. 
Barthold Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264 
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Biljartclub “Het Station”  
Deze zomer gaan de biljarters weer 
strijden voor de koelkasttrofee. 
Gerrit Haijtink, coördinator, tel. 441 278. 
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Jeu de Boules 
Net als vorige zomer wordt er een 
onderlinge wedstrijddag gehouden  op 22 
juli a.s.. Het belooft een gezellige middag 
te worden. 
Margreet Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Seniorensoos  
Op 17 juni uitstapje naar museum “Eung  
Schüppe” in Markelo. 
Jo Nijenhuis, tel. 441023 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 1 juni en 6 juli 
weer wordt opgehaald?  
……… er van 2 tot en met 5 juli tijdens de 
Barchemse Vierdaagse een boekenmarkt is 
in de Barchkerk? 
……… er tijdens de boekenmarkt fotowerk 
van Lyde de Graaf te zien is? 
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Haastige spoed 
Tijl Uilenspiegel ging op een dag met zijn 
buidel over zijn schouder te voet naar de 
volgende stad. Op een gegeven moment hoorde 
hij hoefgekletter in de verte en een poos later 
stopte een koets naast hem. De koetsier had 
enorme haast en riep: “Zeg me snel, hoe ver is 
het naar de volgende stad?” Tijl Uilenspiegel 
antwoordde: “Als u langzaam rijdt duurt het 
een half uur, maar als je snel rijdt doet u er 
twee uur over, mijn heer” 
“Ach stomme nar,” schold de koetsier en hij 
zette de paarden aan tot een snelle galop en 
de koets verdween snel uit het blikveld van 
Tijl Uilenspiegel. 
Tijl liep op zijn elfendertigst langs de weg, die 
vele haarspeldbochten bevatte. Na ongeveer 
een uur zag hij voorbij een bocht een koets in 
de berm liggen. De  vooras was gebroken en 
het was dezelfde koetsier die zich vloekend 
inspande om de koets te repareren. 
De koetsier wierp Tijl Uilenspiegel een 
woedende blik toe, waarop deze alleen maar 
zei: Ik zei toch, als je langzaam rijdt, een half 
uur.” 


