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Van het bestuur 
Op zaterdag 29 november zal het koffiekoor 
voor de laatste keer van 2014  samen zingen op 
zaterdagochtend  in de koffiekamer van “het 
Station”. We hopen dat de dames ook nog hun 
medewerking willen verlenen aan de Kasoavend. 
Samen met de Zonnebloem willen we weer een 
gezellige Sinterklaasavond houden op 
donderdag 4 december. We hebben het voor 
elkaar weten te krijgen dat in ieder geval één 
Zwarte Piet naar de Woonplus zal komen. We 
hopen dat hij weer een goed gevulde zak met 
cadeautjes mee zal brengen voor alle 
bewoners. Vol verwachting klopt ons hart. 
Op dinsdag 23 december van 17.00 tot ca. 
19.30 uur zal in de Wingerd Kasoavend 
gevierd worden. Samen met alle oudere 
inwoners van Barchem willen we van een paar 
gezellige uurtjes genieten. Met een verhaal 
verteld door Hendrik van den Hook. En 
tussendoor zingen we enkele kerstliederen. 
Onder het genot van  “pannekooke met spek en 
wost” . U dient zich wel op te geven (uiterlijk 
tot en met 20 december) op de lijst in de 
koffiekamer of bellen met Linie Esselink tel. 
0573-441330.  
Het bestuur wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een goede jaarwisseling, met 
de beste wensen voor het nieuwe jaar.  
 
 
 

 
 
De Niejjoarsborrel  zal op woensdag 7 januari 
2015 gehouden worden voor alle senioren uit 
Barchem. Dit is een informele avond waar ook 
vrijwilligers welkom zijn. Ook dit keer hopen 
we er weer een gezellige avond van te maken. 
Op deze avond staat om 19.00 uur de koffie 
weer klaar en willen we onder het genot van 
iets fris of een borrel, met elkaar een toast 
uitbrengen op het nieuwe jaar. 
Het verslag van het vrijwilligersoverleg op 
maandag 27 oktober wordt bijgevoegd. 
Rita Asselman, secretaris SVWB 
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Veranderingen in de WMO 
Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen 
op het gebied van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Het zorgloket is voor mensen 
met beperkingen, maar ook voor hun 
familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. 
De medewerkers van het zorgloket geven u 
graag advies en denken met u mee bij het 
vinden van de juiste oplossingen om zo lang 
mogelijk zelfstandig en actief te blijven. U 
kunt bij het loket terecht voor allerlei vragen. 
Telefoon 0573-289222 van 9.00 - 12.00 uur. 
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«Woonplaats» 
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Van de bewoners 
De herfst heeft zich aangekondigd en de 
bomen hebben al flink hun bladeren van zich 
afgeschud.  
Op 23 september waren Bram en Thea de 
Wolff 60 jaar getrouwd. De avond er voor 
hebben we met een aantal bewoners roosjes 
gemaakt,  ballonnen opgeblazen en hiermee hun 
ingang versierd. Zelfs Johan deed een poging. 
De zaterdag erna tijdens het optreden van het 
koffiekoortje werd er getrakteerd op gebak 
waardoor het een feestelijke morgen werd. 
Op 2 oktober werd door de heer Sietse Visser 
een dialezing gehouden over het kasteel 
Warmelo.  Hij begon daar op   15 jarige 
leeftijd  als  stalknecht. Zijn carrière  
eindigde als butler. Met  dia’s en interessante 
verhalen over die tijd was het een mooie 
avond.  
OP 22 oktober hebben Henk en Fennie 
Vruggink voor het laatst samen de 
koffiemorgen verzorgd. Tijdens het optreden 
van het koortje hebben ze ons getrakteerd.  
Fennie blijft nog wel zingen. 
Op 30 oktober hebben we met Bello een rit 
door de Vrochterhoek gemaakt. Men had de 
boerderijen en creaties  in de schijnwerpers  
gezet. Alle eer aan de bewoners en 
organisatie. 
Op 6 november werd een engelse film “An 
unfinished life” vertoond. Een film over een 
verbitterde boer die zijn ranch had laten 
verloederen met alle gevolgen van dien. Helaas 
hadden meerdere bewoners andere afspraken 
onder andere  ikzelf. Jammer. Tot de volgende 
keer...Gerrie. 
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De Verlichtingsroute Vrochterhoek, op 30, 
31 oktober en 1 november 2014, georganiseerd 
door buurtvereniging De Vrochterhoek ter ere 
van het 25-jarig bestaan van die vereniging, 
was een groot succes. Velen hebben de route 
gereden, op eigen gelegenheid per fiets,  auto 
of met Bello.  
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De Stamtafel  
De spelletjes zijn weer op woensdagmiddag 3 
en 10 december en 7,  14 en 28 januari. 
Rikie Klein Nulent, tel. 441 643 
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Koersbal  
In de Wingerd, elke vrijdagmiddag in de 
oneven weken: 5 en 19 december en 2 , 16 en 
30 januari. 
B.Arendsen Raedt,tel. 441 264 
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Biljartclub “Het Station”  
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. Momenteel is er een 
ledenstop. 
Gerrit Haijtink, tel. 441 278. 
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Seniorensoos  
Op 17 december is er een kerstviering en 
op 21 januari een verrassingsmiddag. 
Jo Nijenhuis, tel. 441023 
����������������������������������������������� 

Jeu de Boules 
Eenmaal per jaar wordt de spelersvergadering 
gehouden. Dan kijken we terug op het 
afgelopen seizoen en maken we de 
jaarwinnaars bekend. Ook zijn de spelregels in 
de praktijk een weerkerend onderwerp van 
gesprek. Belangstellenden voor deelname aan 
een nieuwe groep op woensdagmiddag zijn 
hierbij hartelijk uitgenodigd op 
donderdagmiddag 29 januari 2015, om 14 uur 
in de koffiekamer van De Woonplus. 
 Margreet Arendsen Raedt,  tel. 441 264 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 1 december en 
5 januari weer wordt opgehaald?  
……… er een nieuwe invalidenparkeerplaats is 
voor bezoekers? 

 
Ben je anders dan een ander. 

Ja natuurlijk, jij bent jij. 
Want je bent apart geschapen. 

Uit een ander hoopje klei. 
 

Kijk gerust eens in de spiegel. 
Naar het kunstwerk dat je bent. 
Jouw gezicht, jouw lijf en leden. 

Jouw karakter, jouw talent. 
 

Zie je wel, je bent een wonder. 
Niets aan jouw is saai en grijs. 

Wees maar jij en blijf bijzonder. 
Zing gewoon je eigen wijs. 

 
 


