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Van het bestuur  
Op vrijdag 25 mei heeft het “Zijne 
Majesteit Koning Willem Alexander 
behaagd, mevrouw Postel te benoemen tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau". Vanaf 
1977 verzorgt mevr. Postel de financiele 
administratie en de contacten met 
begrafenisondernemers voor de 
Begrafenisvereniging Barchem. Ook de 
Hervormde Gemeente Barchem kan op 
haar inzet rekenen. In 1964 heeft zij 
mede de bejaardensoos opgericht, die 
voorkomt dat mensen in een sociaal 
isolement raken. Mevrouw Postel is lang 
voorzitter en actief vrijwilliger geweest 
voor Vrouwen van Nu. Ze was ook 
initiatiefneemster voor het 
tweemaandelijks informatiebulletin “het 
Koffiepraötje”, redacteur bij Stichting 
Vrienden Woonplus Barchem, 
koffieschenkster in het Station en 
penningmeester van Kegelclub “Rond um de 
Mölle”.  
Vrijwilligersbedankje  
Dit jaar zal er een middag worden 
georganiseerd om de vrijwilligers te 
bedanken. Houd vrijdagmiddag 18 juli vast 
vrij.  
 

 
Kussens. Een aantal dames heeft  nieuwe 
kussenhoezen gemaakt voor de stoelen in 
de koffiekamer. Iedere stoel heeft nu een 
uniek kussen in patchworkuitvoering. 
Rita Asselman, secretaris SVWB 
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Van de bewoners 
Lieve mensen 
Dit wordt mijn laatste “Koffiepraötje”. 
Het laatste jaar viel het mij erg zwaar om 
te schrijven. Wegens ziekte miste ik vaak 
activiteiten en moest dan hulp van anderen 
inroepen. 
Ter gelegenheid van Hanna Arfman’s 90ste 
verjaardag hadden we op 31 januari  j.l. 
een gezellig feest in café-restaurant “De 
Zonnebloem”. Persoonlijk genoot ik vooral 
van de 4e generatie, het kleine grut. Wel 
bedankt Hanna. 
Mijns inziens hoort het artikel over de 
zorg/zorg  voor Barchem in de krant 
Contact thuis, of in de Stentor. Daar 
bereikt het meer mensen en voor ons is 
het tamelijk ingewikkeld. 
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«Woonplaats» 
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Mevrouw Morsink en haar vriendinnen 
worden hartelijk bedankt voor de mooie 
stoelkussenovertrekken. Ze staan erg leuk. 
Na dreiging van contact met de Rijdende 
Rechter tegen Viverion over de tuin aan de 
achterkant van het “Station”, kwamen er 
de volgende dag twee heren bij ons vanaf 
het balkon kijken. Zij vonden het ook erg 
slecht: Een week later zijn er een aantal 
struiken geplant. 
Op 5 april hadden we een leuk uitje bij de 
verbouwde blokhut onder aan de berg, 
georganiseerd door de “Zonnebloem”. 
Patat met kroket, wie lust dat niet? Het 
gebouwtje is mooi opgeknapt. 
Op 16 april verzorgde de “Soos” een zang- 
en vertelmiddag door het echtpaar Lueks, 
in het Achterhoeks dialect. 
Op 21 mei a.s. zal er een reisje naar de 
“Cactus oase” en de “Heikamp” zijn, alles 
met de “Bello”. 
Sommige mensen zijn gezellig naar de 
Intratuin geweest. Ze werden goed 
verzorgd door vrijwilligers en kwamen 
enthousiast terug. 
Mevrouw Diny Stempher heeft omstreeks 
Pasen tien dagen in het ziekenhuis gelegen. 
Gelukkig is ze nu weer thuis. 
De jeu de boules club zoekt nog steeds 
medespelers. 
Op 2 mei was er een mooie natuurfilm, 
gemaakt door de heer Ben Tragter uit 
Borculo.  
De familie De Wolf en de heer Joop 
Nijenhuis hebben getrakteerd omdat ze 
tien jaar in de “Woonplus” wonen. 
Aan de heer Morsink is doorgegeven dat 
de bewoners inderdaad graag wisseling van 
grote letterboeken zouden willen. Het 
liefst familie- en streekromans. 
Met verdriet neem ik afscheid van het 
“Koffiepraötje”. Van jongs af aan heb ik 
schoolkranten en buurtbladen onveilig 
gemaakt, maar aan alles komt een eind. Ik 
wil iedereen en alle disciplines bedanken 
voor hun werk voor de “Woonplus”. Ik 
geniet er altijd van. Liefs Thea de Wolf. 
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Afscheid Thea de Wolf 
Zoals uit bovenstaand stukje  blijkt, heeft 
Thea besloten te stoppen met het 
schrijven van haar tweemaandelijkse 
stukje voor het “Koffiepraotje”. De 
redactie wil haar hartelijk bedanken voor 
haar jarenlange inzet. We zullen haar 
stukjes missen. 
Wie van de bewoners wil haar taak over 
nemen? 
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Wisselexpositie 
Hennie Fraas begon in 2005 aan een cursus 
schilderen in de Garve,onder leiding van 
Daniëlle Oudshoorn. De cursus werd 
afgebroken door vertrek van de lerares. 
Hennie Fraas had de smaak te pakken en 
schildert nog steeds. Haar voorkeur gaat 
uit naar de natuur en dat is te zien in haar 
werk. Barbara de Graaf 
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De Stamtafel 
Op 4-, 11-, 18 juni en op 25 juni als 
afsluiting van het seizoen een bingo.  
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
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Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op 
vrijdagmiddag: 6-, 20 juni en 4 juli van 
14.00 tot 16.00 uur. 
Barthold Arendsen Raedt, coordinator, tel. 441 264 
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Filmhuis Barchem 
Op donderdag 3 juli verzorgd mevrouw 
Klaske te Grotenhuis de avond. 
A.Luesink, coördinator, tel. 441647 
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Biljartclub “Het Station”  
Kampioenen van 2014: 1. G. Wissink, 2 J. 
Schutte en 3 H. Luesink. 
Gerrit Haijtink, coördinator, tel. 441 278. 
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Jeu de Boules 
Net als vorige zomer wordt er een 
onderlinge wedstrijddag gehouden  op 
dinsdagmiddag 22 juli a.s.. Het belooft een 
gezellige middag te worden. 
Margreet Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 2 juni en 7 juli 
weer wordt opgehaald?  


