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Van de bestuurstafel:  
De zomervakantie en daarmee ook het 
Barchemsfeest is weer achter de rug, alles is weer 
opgeruimd. De scholen zijn weer begonnen. 
Terug naar de orde van de dag! 
De dagen worden alweer merkbaar korter en  de 
eerste vorst aan de grond is alweer 
aangekondigd.  
 
Barchemsfeest 
Wat een gezellige feestweek was het. De aftrap 
was eigenlijk al tijdens het versieren van de 
straten. Een mooie traditie is het gezamenlijk 
koffiedrinken met de straatversierders van de 
Borculoseweg in de Woonplus.  
Daarna op woensdag de seniorenmiddag, zeer 
geslaagd! Ze moesten even op gang komen de 
Grolse Hofzangers, maar ze maakten er een mooi 
feestje van. 
Ook de playbackshow op donderdag en de 
feestelijkheden op vrijdag en zaterdag waren top. 
Schutterskoning is geworden Mike Lemmers, de 
koningin  Mariska Bakker en Jorn Kok de prins. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zomercompetitie biljarten 
De zomercompetitie is weer ten einde. De 
winnaars zijn bekend. De felbegeerde “Koelkast 
trofee” is gewonnen door Henk van der Laan. 
De tweede prijs is gewonnen door Ab Luesink en 
derde werd Alwi Pompe. 
Inmiddels is de wintercompetitie al weer van start 
gegaan. Ook is het biljartlaken weer vervangen, 
dus niets ligt een zinderende competitie meer in 
de weg. 
 
Vrijwilligersoverleg 21 oktober 
Het jaarlijkse vrijwilligersoverleg begint dan ’s 
middags om 14.00 uur. Het beloofd weer een 
boeiende, maar vooral een gezellige middag te 
worden.  
 
Nieuwe bewoner 
Op 1 september heeft Joop Jansen de sleutel 
gekregen van zijn appartement in de Woonplus. 
We wensen Joop uiteraard heel veel woonplezier 
toe! 
 

Kasoavend 

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het 

december. Noteer de datum 18 december vast op 

de kalender. Voor deze dag, hebben de Soos en 

de Woonplus de handen ineen geslagen. 

Invulling is nog niet geheel bekend, maar dat er 

weer overheerlijke pannenkoeken zullen worden 

geserveerd staat wel al vast! 
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BarchHulp 
Op 9 september is BarchHulp officieel van start 
gegaan. Dit is bescheiden gevierd met koffie en 
taart.  
Maar liefst 20 vrijwilligers hebben zich aangemeld 
om mede-inwoners van Barchem, Zwiep en 
Nettelhorst te helpen met klusjes in en om het huis 
(naaiwerk/tuin/computer/lampjes vervangen/ritjes 
naar ziekenhuis of naar de markt enzovoorts). 
Zaken die de betreffende inwoners zelf niet meer 
kunnen, om welke reden dan ook. 
Voor iedereen met een hulpvraag, proberen we 
een passende vrijwilliger te vinden. 
Schroom niet om hulp te vragen!! 
Bel 06-47141639 of mail naar  
barchhulp@gmail.com 
Monique Esselink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de bewoners 

Een ieder is blij dat het hele warme weer voorbij 

is. Voor zowel de jongere als oudere zodat men 

weer wat kan ondernemen.  Vooral nu het seizoen 

is aangebroken voor de biljarters, spelletjes, 

koersbal en jeu de boules. 

Op 25 juli heeft Marie Oltvoort afscheid genomen. 

Ze is nu op de Hoge Weide waar ze meer 

verzorging  en begeleiding krijgt. 

Op 23 augustus koffiemorgen samen met de 

straatversierders van de Borculoseweg. 

Woensdagmiddag 28 augustus feestmiddag met 

medewerking van de Grolse Hofzangers. Top 1!!!. 

Een feestelijk en  goed verzorgd programma door 

leden van vereniging Contact, Soos, Zonnebloem 

en Woonplus. 

Zaterdag 30 augustus na een gezellige 

koffiemorgen met een traktatie, van de Woonplus, 

hebben wij genoten van de optocht. Door het 

prachtige weer kwamen de wagens goed tot hun 

recht. Wat mooi dat er nog muziekkorpsen zijn die  

hieraan deelnemen. 
Gerrie Goorman 

 

 

 

Koersbal 

Op 13 september is er weer begonnen met 
koersbal. Op alle oneven weken op de 
vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. 
Kom gerust langs en doe mee! 
Herman Morsink coördinator, tel. 441 550  
 

De Stamtafel 

Elke woensdagmiddag, behalve wanneer er Soos 

is. 2, 9, 23 en 30 oktober. 6, 13 en 27 november. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Biljartclub Het Station  

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. 
Ab Luesink, coördinator, tel. 441 647. 
 
Filmhuis 3 oktober 
Al weer enige tijd geleden, maar in oktober is het 
weer zover. Om 19.00 uur staat de koffie klaar en 
kan er weer genoten worden van een prachtige 
film. Rail Away Nieuw Zeeland en Australie staat 
op het programma. 
Zegt het voort, want alle senioren uit Barchem, 
Zwiep en Nettelhorst zijn welkom! 
 
Jeu de Boules 
De verschillende groepen zijn nog steeds actief in 
de buitenlucht. Kom gerust een keer een kijkje 
nemen! 
 
Koffiekoortje 
Het koortje gaat zaterdagmorgen 28 september 
weer van start. Een leuk clubje dames, die op een 
laagdrempelige manier, fijn zingen met elkaar. Dit 
groepje, kan wel wat versterking gebruiken!   
Dus bent of kent u iemand, die gewoon gezellig 
wil zingen zonder teveel poespas, kom dan eens 
langs op een zaterdagmorgen. 
 

Wist u dat ………………………… ??????? 

……… oud papier op maandag 7 oktober en 4 
november weer wordt opgehaald?  
……… u op 3 oktober  en 7  november weer kunt 
aanschuiven bij de Kokkepot? 
……… er op 16 oktober en 20 november weer een 
soosmiddag is? 
 
 


