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Van de bestuurstafel:
De lente nadert, we kunnen langzaam weer
uitkijken naar mooie en wat warmere dagen.

De komende tijd is er ook weer van alles te doen
bij de Woonplus.

auto’s. We rijden naar de haven van Deventer,
waar we inschepen op de Organza van rederij
Celjo. Onder het genot van een drankje kunnen
we genieten van de prachtige omgeving. Op de
boot krijgt u ook een maaltijd geserveerd. Na de
boottocht komen we weer terug in de haven van
Deventer en rijden we terug naar het prachtige
Barchem.
De kosten voor dit uitstapje bedragen €10,- per
persoon. Niet alleen bewoners van de Woonplus
zijn hiervoor uitgenodigd, maar alle senioren van
Barchem, Zwiep en Nettelhorst kunnen zich
hiervoor aanmelden.
Ter zijner tijd komt er een inschrijfformulier te
liggen in de koffiekamer. Noteer 25 juni alvast in
uw agenda

Eetcafe
Dit staat nu
gepland op
woensdag 10
april. Alle
bewoners van
de Woonplus
zijn hiervoor
uitgenodigd. Rond de klok van 12:00 uur gaan
we samen een maaltijd nuttigen in “Oosterse
sferen”. Wordt vast weer erg gezellig. Er komt
binnenkort een inschrijfformulier te liggen op de
koffietafel.

Jaarlijks uitstapje Woonplus op 25 juni
Deze keer wat anders dan anders. We zijn
voornemens een bootreisje te gaan maken op de
IJssel. Om 10:30 uur willen we vertrekken vanaf
de Woonplus met een bus en eventueel enkele

«Naam»
«Adres»
«Woonplaats»

Filmhuis 2 Mei
Welke film er vertoond gaat worden, is nog niet
bekend. Maar dit laten we aan Ab over, komt het
altijd goed.
Heeft u nog suggesties of iets op de plank liggen
…. laat het weten. In overleg is er veel mogelijk.
De avond begint zoals gewoonlijk om 19:00 uur
met een kopje koffie. Alle senioren van Barchem,
Zwiep en Nettelhorst zijn van harte welkom.

wederzijds is. Maar hoe kijkt de buitenwereld er
tegen aan? Het was een hartverwarmende film
zoals er met de emotie werd omgegaan.
Op 4 april zijn we uit genodigd voor het feest van
Herman en Jo. Samen met hen zullen we het 60
jarig huwelijk te vieren.
Ik wens jullie allen goede Paasdagen toe.

Barchem, Zwiep en Nettelhorst 75 jaar
bevrijd!

Koersbal

Op 1 april 1945 werd Barchem bevrijd, een dag
later Lochem en zo verder.
Dit is een mooie reden om in 2020 een
Bevrijdingsfeest te organiseren.
Er is inmiddels een commissie gevormd, die onder
auspiciën van Contact nadenkt over de invulling
van dit feest.

Gerrie Goorman

De oneven weken op vrijdagmiddag: van 14.00
tot 16.00 uur.
Herman Morsink coördinator, tel. 441 550

De Stamtafel
Op 3, 10 en 24 april en 1, 8 en 22 mei kunt u weer
meedoen aan de spelletjesmiddag.
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643

Biljartclub Het Station
Iedere maandag-,
donderdagmiddag.

dinsdag-,

woensdag-

en

Ab Luesink, coördinator, tel. 441 647.

Jeu de Boules :
Ze zijn begonnen met het verzamelen van
oorlogsverhalen en doen daarbij ook een beroep
op u.
Kunt en wilt u iets vertellen of schrijven over deze
tijd? Eigen ervaringen of verhalen van ouders?
Laat het ons weten. Ook foto’s, filmpjes, artikelen
en voorwerpen zijn van harte welkom.
U kunt daarvoor mailen naar :
bzn75jaarbevrijd@gmail.com
Monique Esselink

Van de bewoners
Onlangs mochten we al even van het voorjaar
proeven, maar helaas heeft de wind en regen het
voorjaarsgevoel verdreven. Maar ja, zoals de
klimaat- en
natuurwetenschappers zeggen
hebben we dit water hard nodig.
De griep- en verkoudheidsperikelen zijn zo
langzamerhand aan het verdwijnen.
Als alles goed gaat, komt Rini Meijer zaterdag 16
maart naar huis. Dan is ze bijna een half jaar van
huis geweest. We wensen we haar een
voorspoedig herstel toe.
Ook Hennie Fraas is weer aardig opgeknapt.
Enkelen van ons zijn naar de film Mirrewinter van
het Brook Duo geweest. Een interessante film.
Het werd goed gespeeld in de hoedanigheid van
toen.
Op 7 maart werd de film Tim vertoond. Het gaat
over een man met een laag IQ. Van binnen is hij
nog een kind. Wanneer hij als tuinman gaat
werken voor een Amerikaanse zakenvrouw Mary
(Piper Laurie) wordt hij verliefd op haar, wat

Maar liefst 29 leden telt de Jeu de Boules club op
dit moment. Aanmelden is nog steeds mogelijk.
Kom gerust een keer kijken en/of deelnemen.

Wist u dat ………………………… ???????
……… oud papier op maandag 8 april en 6 mei
2019 weer wordt opgehaald?
……… u op 4 april en 2 mei weer kunt
aanschuiven bij de Kokkepot?
……… op 17 april en 15 mei
weer een
Soosmiddag is?
……… u voor uw zorgvragen nu terecht kunt bij
“Het Baken” Lochem voorheen WMO. Telefonisch
maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00
uur 0573-289290. Website www.bakenlochem.nl?
……… u het koffiepraötje ook digitaal kunt
ontvangen? Graag emailadres doorgeven aan
jandinkelman@hotmail.com?
……… op 6 april het voorjaarsconcert van Encore
om 20.00 uur in de Barchkerk is?

