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Van de bestuurstafel:  
3e Lustrumfeest van de Woonplus. 
15 jaar bestond de Woonplus alweer, tijd voor een 
feestje dus. In ‘t Onderschoer werden we gastvrij 
ontvangen om dit te vieren met alle bewoners, 
vrijwilligers, (oud)bestuursleden en donateurs. 
Koffie met een soes, een hapje en een drankje, 
maakten dat het een gezellige middag werd. 
De voorzitter Herman Morsink opende de middag, 
vertelde over het ontstaan van de Woonplus en 
wat het nu betekent voor de Barchemse 
gemeenschap.  
Extra feestelijk was de aanwezigheid van het 
Achterhoekse Seniorenorkest. Deze speelden 
drie keer een half uur mooie muziek. Een lust voor 
het oor en het oog. Geweldig om te zien, dat er 
met zoveel passie muziek beoefend wordt. 
Kortom ook weer een geslaagde middag. 

 
 
Film Bert Haanstra. 
14 juni j.l. was er weer een filmavond. De 
bekende film  Fanfare van Bert Haanstra werd 
gedraaid. Het was een gezellige avond, vele van 
u hebben genoten van deze “gouwe ouwe”, met 
daarin Albert Mol als hoofdrolspeler. 
 
Jaarlijkse senioren uitje. 
Het jaarlijkse uitje van de Woonplus ging ditmaal 
naar museum More in Ruurlo. 
Zie verslag Gerrie 

 

 
Barchemsfeest 
Van 21 tot en met 26 augustus is het feest in ons 
dorp! Eigenlijk begint dit zaterdag 18 augustus al. 
Volgens goed gebruik wordt deze dag de 
koffiekamer al feestelijk versierd en komen de 
aanwonenden van de Borculoseweg gezellig 
koffiedrinken in de koffiekamer. 
Woensdag 22 augustus organiseert Contact in 
samenwerking met Soos, Zonnebloem en 
Woonplus een seniorenmiddag in ‘t Onderschoer. 
Deze feestelijke middag, met medewerking van 
het Brook Duo, begint om 15.00 uur (zaal open 
14.30 uur) en eindigt rond 19.00 uur. De kosten 

voor deze middag zijn €10, dit is inclusief een 
hapje en een drankje. Opgeven kan t/m 14 
augustus, het opgaveformulier ligt op de tafel in 
de koffiekamer. 
Op zaterdag 25 augustus komt de optocht weer 
langs. Om 11.30 uur is het vertrek vanaf de Van 

Damstraat / Beukenlaan. Er worden  nu ook 
weer stoelen buiten gezet, zodat u 
eersterangs de optocht kunt bewonderen. 
 
Geen prikpost Gelre Ziekenhuis meer. 
Vanaf 16 juli is er in Barchem geen prikpost 
meer. Gelre Ziekenhuizen geeft aan dit spijtig te 
vinden voor de inwoners van Barchem, maar dat 
reorganisatie van de buitendienst deze maatregel 
noodzakelijk maakt.   
Vanaf deze datum kunt u terecht op de polikliniek 
in Lochem.  
De Woonplus wordt hartelijk bedankt voor de 
gastvrijheid de afgelopen jaren. 
Monique Esselink 
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Van de bewoners 

De zomer is in volle glorie aanwezig. 
Vakantiegangers, fietsers en activiteiten profiteren 
vol op. De ouderen en degenen die leven met een 
beperking valt het zwaar om met zo’n lange 
warmte om te gaan. Dat kennen we niet meer. Als 
jullie het Koffiepraötje lezen hoop ik dat de natuur 
is opgefrist met regen. Voor de mens, dier en de 
gewassen op het land.  
Helaas is Mini Rouwhof voor de tweede keer 
opgenomen in een verpleeghuis in Delden. We 
hopen dat ze snel weer terugkomt. 
Op 7 juni een muzikale middag in ’t Onderschoer. 
waar het 15 jarig bestaan van de Woonplus werd 
gevierd. Het Seniorenorkest speelde en  zong 
muziek van  alle tijden, wat bij de mensen in goede 
aarde viel. 
Op 19 juni een traktatie van Thea Karnekamp 
omdat ze 16 mei 90 jaar was geworden. 
Op 24 juni was er een gezellige middag bij de  
Heksenlaak ter ere van Riek Kolkman die 95 jaar 
is geworden. 
De laatste spelletjesmiddag op was op 27 juni en 
werd afgesloten met een bingo. 
Het jaarlijkse reisje op 27 juni met Bello ging naar 
het museum MORE in Ruurlo. 
 

 
We werden ontvangen met koffie en gebak.  Om 
16.00 uur vertrokken we naar de 
Wildenborcherhof voor een buffet, wat 

voortreffelijk 
smaakte. Dank 
aan allen die 
deze middagen 
voor ons 

hebben 
georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vier woensdagen hebben we tussen de middag  
de schooljeugd een uurtje op bezoek gehad. We 
hebben spelletjes met hen gedaan.  
 

 
 
Enkelen van ons zijn naar de school geweest. We 
hebben met hen meegedaan in het kader van het 
thema de Binding.  
 

Helaas kon niet iedereen bij de afsluiting van het 
schooljaar zijn. 
Groet aan allen 
Gerrie Goorman 

 

Het filmhuis 

Op 6 september wordt er weer een film gedraaid. 

 

Koersbal 

Begint weer in september 
Herman Morsink coördinator, tel. 441 550  
 

De Stamtafel 

In september beginnen de spelletjesmiddagen 
weer. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Biljartclub Het Station  

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. 
Ab Luesink, coördinator, tel. 441 647. 
 

 Wist u dat ……………………………… ??????? 

………  oud papier op maandag 6 augustus en 3  
september 2018 weer wordt opgehaald?  
………u op 9 augustus en 6 september weer 
kunt aanschuiven bij de Kokkepot? 
………op 9 november de Barchemse Dorpskwis 
wordt gespeeld? 


