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Van de bestuurstafel:  
 
Vakantietijd 
Vakantietijd is nu echt aangebroken, misschien 
gaat u zelf ook nog een paar dagen weg? Of 
gewoon lekker thuis. 
Activiteiten van de Woonplus zijn nu ook wat 
minder. Behalve het biljarten en jeu de boules, ligt 
eigenlijk alles stil en wordt er in september weer 
gestart. 
Wij wensen u een fijne zomer toe. 
 
 
Bootreisje over de IJssel 
25 juni ….. wat een warme dag, maar wat was het 
een leuk uitstapje. 
Van de bus, in de boot, een drankje en een hapje, 
genieten van een mooi uitzicht in goed 
gezelschap, wat wil een mens nog meer. Dank 
voor jullie aanwezigheid!  We kunnen ondanks de 
warmte, terugkijken op een geslaagde dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 24 augustus 
Volgens goed gebruik, worden de straten van 
Barchem deze zaterdag weer versierd, zo ook de 
Borculoseweg. De buren van de Borculoseweg  

 
 
 
 
 
 
komen volgens traditie koffiedrinken bij de 
Woonplus.  
Een mooie start van het Barchemsfeest dus. 
 
Seniorenmiddag Barchemsfeest 28 augustus 
Een leuke middag georganiseerd door Contact, in 
samenwerking met Soos, Zonnebloem en 
Woonplus, voor alle senioren van Barchem, Zwiep 
en Nettelhorst. 
Een hapje en een drankje, een optreden van 
verschillende Barchemse playback groepjes, zelfs 
een optreden van de “Grolse Hofzangers”. Dit 
beloofd weer een gezellige middag te worden.  
Opgave hiervoor is verplicht! Dit kan tot en met 
17 augustus via het opgave formulier op de 
koffietafel of telefonisch bij Gerry te Walvaart 
0573-441785. 
De kosten voor deze middag zijn E 10,- p/p. Zaal 
gaat 16.00 uur open, programma begint om 16.30 
uur tot ongeveer 20.00 uur. Daarna zal Cresendo 
optreden, waarvoor alle inwoners zijn uitgenodigd. 
 
Optocht zaterdag 31 augustus 
Om 11.30 uur vertrekt de optocht weer vanuit de 
van Damstraat. U kunt weer eersterangs de 
optocht bekijken bij de Woonplus. 
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Barchhulp 
Alvast een aankondiging, van wat in september 
van start zal gaan. Wat mooi dat Dirk Rossel het 
“boegbeeld” wil zijn van dit prachtige project. Meer 
informatie te vinden in de Barchberichten. Houdt 
u vooral ook de plaatselijke krantjes in de gaten. 

 
 
Monique Esselink  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de bewoners 

 

Ongemerkt zijn we in de vakantie periode 
aangeland. Een ieder is voor zich  een 
schema  aan het maken voor een oppas. Hetzij 
voor buurkinderen, hetzij voor kennissen voor het 
verzorgen van de tuintjesplanten, de dieren 
enzovoort. 
25 Juni De bootreis. Heel gezellig,  maar wat was 

het warm !!!!!!!!!!!!! Gelukkig was er een heerlijk 

briesje dat voor verkoeling zorgde. We vertrokken 

om half 11 met de bus naar Deventer. Op de boot 

werden we welkom geheten door de stuurman 

van de rederij  en Herman Morsink. Tijdens de 

vaartocht naar Zutphen en terug naar Deventer 

werd een perfecte lunch  geserveerd . Ongeveer 

half 5 ging het weer richting  Barchem. Stichting 

Vrienden  Woonplus  dank voor deze mooie dag.  

Voor een ieder zonnige dagen en goede 

gezondheid gewenst.Tot in september.  
Gerrie Goorman 

 

Koersbal 

Start 13 september. 
Alle oneven weken op vrijdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Herman Morsink coördinator, tel. 441 550  
 

De Stamtafel 

Start 4 september 
Elke woensdagmiddag, met uitzondering van de 
soosmiddag. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

 

Biljartclub Het Station  

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

Filmhuis 
De eerstvolgende film zal 3 oktober weer gedraaid 
worden. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wist u dat ………………………… ??????? 

……… oud papier op maandag 5 augustus en 2 
september weer wordt opgehaald?  
……… u op 8 augustus  en 5 september weer 
kunt aanschuiven bij de Kokkepot? 
……… er op 18 september weer een soosmiddag 
is? 
 
 
 

 


