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Van het bestuur  
Vrij onverwacht is op dinsdag 5 juli overleden 
Gerritjen Roessink-Kornegoor. Ze heeft met 
veel plezier in de “Woonplus” gewoond. Op 
maandag 11 juli hebben we afscheid van haar 
genomen in crematorium “De Omarming” te 
Zutphen. Wij wensen haar verdere familie veel 
sterkte.  
De deelname aan het koersbal en de stamtafel 
loopt al een tijdje terug. Hier kunnen we nog 
wel wat deelnemers gebruiken. Iedereen is van 
harte welkom om eens vrijblijvend een middag 
mee te spelen.  
De coördinatie van de kunst aan onze muren 
zal binnenkort van Barbara de Graaf worden 
overgenomen door Jacqueline de la Rie van de  
Lochemse Kunstfactor.  
Op 16 augustus willen we met de Barchemse 
senioren een uitje naar het Atelier van 
Glasblazer Mart in Almen maken. Bello zal 
hiervoor om 13.00 uur weer klaar staan voor 
vertrek zodat we om 14.00 uur ontvangen 
kunnen worden. We sluiten deze dag af met 
een maaltijd bij “De Zonnebloem” in Lochem. U 
kunt zich opgeven tot donderdag 11 augustus in 
de koffiekamer, bij Gerda Mulderije of via 
mail: info@woonplusbarchem.nl  
En dan staat het Barchemsfeest al weer voor 
de deur. Op dinsdag 22 augustus zal Bello 
voor een rondgang langs de verlichte route om 
19.15 uur klaar staan bij “Het Station”. Om 
20.00 uur zal in Zwiep de opening zijn en 
waarbij dit keer het Zwiepse Broek  zal 
worden aangedaan.   Op woensdag 23 augustus 
starten de ouderen weer met een gezamenlijke 

maaltijd, gevolgd door de revue. Door samen 
met vrijwilligers van Vereniging  Contact, 
Ouderen Soos, De Zonnebloem en Woonplus de 
schouders eronder te zetten, kan dit allemaal 
gerealiseerd worden.  En dan hebben we 
natuurlijk nog zaterdag 26 augustus met de 
optocht. Maar daarvoor kan er gezamenlijk 
koffie worden gedronken in de koffiekamer.  
Op 1 september willen we dan eindelijk de 
conference van Herman Finkers vertonen die 
al in april gepland stond: “Geen spatader 
veranderd”. 
We willen alvast een aantal data doorgeven in 
verband met de vele activiteiten die er verder 
zijn. Op maandag 17 oktober om 14.00 uur is 
het vrijwilligersoverleg ingepland.  
Op vrijdag 2 december zal Sinterklaas de 
Woonplus bezoeken.  
Op vrijdag 23 december willen we Kasoavend 
vieren en op donderdag 5 januari 2017 zal er 
een niejjoarsvisite worden gehouden. Dan is  
het jaar al weer om, gelukkig alleen nog op 
papier. 
We zijn nog steeds in afwachting van de ons 
beloofde prullenbakken bij de bushalte voor 
“het Station”.  
Rita Asselman, secretaris 
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Van de bewoners 
De vakantieperiode is weer in volle gang. De 
één maakt een tocht  naar het buitenland,  een 
ander zoekt het dichter bij huis. Door het 
wisselvallige weer moet men  afwegen wat men 
gaat doen en wanneer. De ouderen zijn altijd 
weer blij als  een ieder weer veilig thuis is, 
want zij vinden het maar niks  dat getrek.  
Op 26 mei was er een gezellige middag in het 
Atrium voor de bewoners en vrijwilligers. Na 
de opening door de heer Herman 
Morsink  werd de middag verder verzorgd 
door een groepje Turkse  dames uit Lochem. 
Met o.a. een diavoorstelling  met een 
uitleg over de islam. Er werd een hapje en een 
drankje geserveerd. 
Op 31 Mei zijn we met ongeveer 25 personen 
met Bello naar de moskee in Lochem gegaan. 
Daar werden we weer hartelijk ontvangen 
met  koffie en een lekkernij. Daarna kregen we 
een rondleiding en brachten we een bezoek aan 
het winkeltje. Ze verkopen allerlei producten 
en groenten en vlees. 
Op  29 juni was de laatste spelletjesmiddag. 
Er werd bingo gespeeld. Eenieder ging met een 
prijsje naar huis. In  september starten we 
weer. 
Opnieuw  hebben we afscheid moeten nemen 
van één onze  bewoners Gerritje Roessink-
Kornegoor.  Zij was een actief deelneemster 
aan de spelletjesmiddagen en het koersbal. We 
wensen de kinderen veel sterkte toe. 
Veel zonnige dagen in goede gezondheid 
gewenst.  
Gerrie Goorman 
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Kunstexpositie 
Lochemse Kunstfactor exposeert in “Het  Sta-
tion” in Barchem.  De stichting Lochemse 
Kunstfactor heeft al twee en een  half jaar 
elke twee maanden steeds wisselende 
exposities in het pand Markt 3 te Lochem, 
tegenwoordig het “Stadshuus”. De exposities 
bevatten werken van veel regionale 
kunstenaars, maar er zijn ook meerdere 
landelijk bekende en zelfs internationale 
kunstenaars al naar Lochem gekomen. De 
exposities zijn vaak opgebouwd uit 
schilderijen, maar ook beeldhouwwerk en zelfs 
videokunst is al langs gekomen. Voor de 
“Vrienden Woonplus Barchem” in “Het Station” 
zullen we voornamelijk schilderijen uitzoeken, 

maar een enkel beeldhouwwerk is in verband 
met de ruimte ook mogelijk. We gaan net als in 
Lochem elke twee maanden een zes tot tien 
schilderijen ophangen en we zijn blij met de 
extra mogelijkheden die Barchem biedt als 
aanvullende expositieruimte. Op dit moment, 
bij het uitkomen van deze krant, weten we nog 
niet precies welke werken er zullen worden 
opgehangen. Naast of bij de schilderijen zullen 
we informatie omtrent werk en 
kunstenaar vermelden.   We wensen u veel kijk
plezier en staan graag open voor suggesties. U 
kunt ook een keer in Lochem op bezoek komen 
op woensdag, vrijdag of zaterdag, tussen 10.00 
en 17.00 uur. Verder kunt u informatie over de 
exposities en de Kunstfactor in Lochem vinden 
op onze website www..lochemsekunstfactor.nl. 
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De Stamtafel 
Op 7, 14 en 21 september kunt u weer mee 
doen aan de spelletjesmiddag. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op 5 en 19 
augustus en 2, 16 en 30 september op  
vrijdagmiddag: 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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 Jeu de boules 
Van maart tot en met november, iedere 
dinsdag- en donderdagmiddag.  
Aloys Hummelink, secretaris, tel. 441068 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 1 augustus en  
5 september weer wordt opgehaald?  
………de Zonnebloem ziekendag is op 10 
september ? 
………u op 1 september  weer kunt 
aanschuiven bij de Kokkepot? 
………op 21 september Senioren Soos met 
Joke Stomps natuurfoto’s Achterhoek?  
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Zomer dat hoort het nu te zijn 
Zomer ik vind het altijd zo fijn 

Zomer de zon schijnt de hele dag 
Zomer op mijn gezicht verschijnt een lach 


