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Van de bestuurstafel:  
Sleutel Koffieschenkers – Na vertrek van 
mevrouw Eefke Landeweerd is de sleutel van de 
koffiekamer op te halen bij Jo en Herman 
Nijenhuis.  
 
Rabobank Hart voor de Achterhoek 
Onze penningmeester heeft ons in mei 
ingeschreven voor de Rabobankactie “Hart voor 
de Achterhoek”. Deze is eind juni beloond met een 
mooie cheque van € 195,-. Door afname van het 
aantal donateurs, een mooie aanvulling om 
diverse activiteiten van te bekostigen. Hartelijk 
dank aan iedereen die op ons heeft gestemd.  
 
Foto’s - Op de website van de “Woonplus” staan 
foto’s van het uitstapje op 24 juni aan de Heren 
van Ruerle en de modeltreinen van Gerrit Hulshof. 
 
Het Vrijwilligersbedankje op woensdag 26 juli 
met medewerking van Ben Lansink en de 
gezusters Ebbekink was een groot succes. Er 
werd enthousiast met de oude bekende liedjes, 
begeleid door Ben Lansink op accordeon, 
meegezongen. Na dit optreden stond er een  
buffet van “’t Vierspan” uit Borculo klaar, waar 
smakelijk van is gegeten. 
 
Het Station heeft vanaf augustus weer “nieuwe 
bewoners”: de heer en mevrouw Meijer. We 
heten ze van harte welkom en wensen hen veel 
woonplezier.  
 
Ook het Barchemsfeest is goed verlopen met de 
hulp van vele vrijwilligers. Op dinsdag 22 
augustus reed “Bello” met een wagon vol ouderen 
door de versierde straten. Na een bezoek aan het  
 
 

 
 
 
Dorpsplein waar Crescendo het geheel muzikaal 
opluisterde.  
 
Op woensdag 23 augustus was er voor de “oudere 
Barchemers”  een broodmaaltijd met een heerlijke 
gehaktbal en een  toetje toe. Daarna genoten ze 
van de  revue “D.N.A. Onbekend” .  
Op zaterdag 26 augustus zaten in de koffiekamer  
ook een vijftal bezoekers uit Lochem van huize 
“Gudula”. Ze waren blij verrast door de koffie met 
gebak, die werd aangeboden. Ze hebben de 
optocht vanaf onze locatie bekeken. Als vanouds 
stonden de stoelen weer klaar om vanaf het 
trottoir het hele spektakel van de optocht te 
bekijken.  
 
Het Filmhuis op 2 september is het 2e deel van 
de jongens van de “Kameleon” vertoond . Op 2 
november zal er, bij voldoende belangstelling, 
weer een filmvoorstelling zijn in de koffiekamer. 
Aanvang 19.00 uur.  
 
Preuverieje – Op de elfde van de elfde (zaterdag 
11 november) organiseert “Vereniging Contact” 
weer een Preuverieje. Lekkere hapjes en drankjes 
proeven op het Dorpsplein van 17:00 tot 19:00 
uur. 
Rita Asselman, secretaris 
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Van de bewoners 
 
We kijken nog even terug op de zonnige 
gebeurtenissen van afgelopen zomer voor de 
herfst begint. Alhoewel  we de laatste weken het 
idee krijgen dat we er al midden in zitten.   
 
Op 26 juli was het vrijwilligstersfeestje dat 
geopend werd door de heer Herman Morsink. 
Daarna gezellige accordeonmuziek van Ben 
Lansink en zang van Gerda en haar zussen Dika 
en Jenneken. Ze zongen  Hollandse – en Duitse 
liedjes.  Om vijf uur stond er een buffet klaar van 
“’t Vierspan” uit Borculo. Dit alles werd 
georganiseerd en verzorgd door het bestuur. Alle 
eer!!!. 

 
 
Hennie Fraas heeft een knie-operatie gehad. In 
het begin verliep het niet fijn, maar dat heeft zich 
goed hersteld. 
 
Barchemsfeest 21 augustus een ritje met Bello om 
de straatverlichting te bekijken. Vooraf een kopje 
koffie genuttigd in de koffiekamer. Met zes 
bewoners naar de feestavond geweest. Om half 
zes werd er een broodmaaltijd  geserveerd. 
Daarna een avond met schetsjes met de titel 
“Woar buj der ene van”. Tussendoor een leuk 
optreden van een paar dansende meisjes.  
Alles werd georganiseerd  door  “Vereniging 
Contact”, “Senioren Soos ”,“De Zonnebloem”,  en 
“De Woonplus”. 

 
Zaterterdag  een inloopmorgen voor een bakje 
koffie in de koffiekamer van de “Woonplus”. We 
kregen bezoek van een paar bewoners van  
“Gudula” uit Lochem. Daarna stonden er stoelen 
klaar om naar de optocht te kijken. Ze hadden er 
veel werk van gemaakt  en het was mooi weer.   

 
Op 7 September werd de tweede de film van de 
“Kameleon” getoond.  
Door allerlei  omstandigheden was er niet veel 
bezoek, maar die er waren hadden er veel plezier 
van. 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  4, 11 en 25 oktober en 1, 8, 22 en 29 
november kunt u weer meedoen aan de 
spelletjesmiddag. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Biljartclub “Het Station”  

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. 
De koelkasttroffee is dit jaar gewonnen door Henk 
van der Laan. Tweede werd  Herman Nijenhuis. 
Ab Luesink, coördinator, tel. 441 647. 
 

Jeu de boules 

Van maart tot en met november, iedere dinsdag- 
en donderdagmiddag.  
Aloys Hummelink, secretaris, tel. 441068 

 

Wist u dat ……………………………… ??????? 

………  oud papier op maandag 2 oktober en 6 
november  weer wordt opgehaald?  
………u op 5 oktober en 2 november weer kunt 
aanschuiven bij “de Kokkepot”? 
……… er op 18 oktober en 15 november SOOS-
middag is? 
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