
 Stichting Vrienden Woonplus Barchem 
Opgericht 31 oktober 2002 

Kamer van Koophandel   0811 06 97 Veluwe en Twente  
Rabobank    NL66 RABO 0336 6157 36 
secretariaat:    locatieadres: 

0573-441665   Borculoseweg 4-L 

     7244 AS  Barchem 
    
info@woonplusbarchem.nl  www.woonplusbarchem.nl   

 

 

 

 

 
 

 
Redactie: Corrie van der Dussen/ Monique Esselink c.vanderdussen@hetnet.nl oktober 2018 
Productie: Jannie Dinkelman 
Sluitingsdatum kopij december 2018: 15 november  2018 
 

 
 
Van de bestuurstafel:  
Barchemsfeest : 
Wat een leuke week was dat. De aftrap voor de 
Woonplus was op zaterdag 18 augustus. De buurt 
kwam koffiedrinken, nadat ze de Borculoseweg  
mooi hadden versierd. 
Woensdag 22 augustus was de seniorenmiddag 
in het Onderschoer. Een geweldige en goed 
verzorgde middag met het “Brook Duo”, een hapje 
en een drankje … wat wil een mens nog meer? 
Dan de optocht op zaterdag 25 augustus. De 
stoelen stonden buiten klaar om samen te  
genieten van een prachtige optocht. 
Buitengewoon knap, dat we dat elk jaar in 
Barchem weer voor elkaar krijgen.  
 

 
 
’s Middags was burgemeester S. van ’t Erve in het 
Onderschoer. Ter gelegenheid van het 50 jarig 
bestaan van  vereniging Contact reikte hij namens 
de koning de koninklijke erepenning uit aan Johan 
Saaltink. 
Monique Esselink  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nieuwe kunst in de Woonplus : 
Binnenkort zullen er nieuwe kunstwerken aan de 
muur te zien zijn. 
Erika Arfman heeft prachtige foto’s gemaakt en wil 
deze graag aan jullie tonen. Samen met de mooie 
schilderijen van Henny Fraas  in de koffiekamer 
ziet de  Woonplus er dan weer tiptop uit. 
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Van de bewoners 

Op dit moment genieten we nog van de 
nazomerse dagen. Alle festiviteiten zijn bijna 
voorbij, dus is het nu weer tijd voor de activiteiten. 
In de Woonplus zijn de biljarters  en de 
deelnemers aan de spelletjes  begonnen aan een 
nieuw seizoen. 
 
We hadden op 14 augustus we een tocht met een 
huifkar tijdens paarden4daagse  waar meerdere 
koetsjes  meereden. 
 
Op 18 augustus hadden we de versierders van de 
Borculoseweg  op de koffie. Een paar  bewoners 
zijn ‘s avonds naar de barbecue geweest waar het 
goed toeven was. 
 
Op 22 augustus was er een gezellige  
seniorenmiddag in het Onderschoer. Onder het 
genot van een hapje en een drankje en  een 
optreden van het “Brook Duo”.  Een geslaagde 
middag. Met dank aan de vrijwilligsters  van 
Contact – Zonnebloem -Soos en de 
Woonplus. 
 
Na de koffie met een traktatie op 25 augustus was 
het tijd om naar buiten te gaan om naar de optocht 
te kijken. Daar vereniging Contact 50 jaar bestond 
was er door jong en oud veel werk van gemaakt. 
Enkele bewoners van de Woonplus hadden zich 
verkleed om  mee te gaan in de  Bello. Dit alles 
onder de stralende zon.  De optocht  was amper 
voorbij en we werden verrast met een flinke 
hagelbui, maar dat mocht de pret niet drukken. 
 
Op 6 september de filmavond  waar een film met 
Kees Brusse werd vertoond. Grappig die oude 
beelden. 
 
Ondertussen hebben  Mini Rouwhof  en Gerrie 
Hogevonder de Woonplus verlaten. Mini is op de 
Hoge Weide  en Gerrie is op het Gudula, waar 
we hen een goede tijd toewensen .  
 
 
 
 

 
Hoera!!! Sinds 11 september doet de verlichting  
het weer na vier weken. De thuiszorg liep ‘s 
avonds met een zaklampje rond. 
 
Beste mensen dit was het wel zo’n beetje. Tot de 
volgende keer.        
Gerrie Goorman 
 

 

Koersbal 

De oneven weken op  vrijdagmiddag: van 14.00 

tot 16.00 uur. 
Herman Morsink coördinator, tel. 441 550  
 

 

De Stamtafel 

Op 3, 10,24 en 31 oktober en 7, 14 en 28 
november kunt u weer meedoen aan de 
spelletjesmiddag. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Biljartclub Het Station  

Op 3 september is er gestreden om de 
“Koelkasttrofee”.  Gerrit Mensink is de winnaar 
van 2018 geworden. 
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. 
Ab Luesink, coördinator, tel. 441 647. 

Het Filmhuis 

Een film van Kees Brusse werd getoond 
afgelopen 6 september. Altijd leuk! 
Henk Braakhekke had  prachtige foto’s gemaakt 
tijdens het seniorenuitje 11 juli j.l. Henk had deze 
op een DVD gezet, zodat we nog mooi even 
konden terugblikken op een fijne middag.  
Volgende filmhuis is donderdag 1 november. 
 

Jeu de Boules : 
Maar liefst 29 leden telt de Jeu de Boules “club”, 
op dit moment. Aanmelden is nog steeds 
mogelijk. Kom gerust een keer kijken en/of 
deelnemen. 
 

 Wist u dat ……………………………… ??????? 

………  oud papier op maandag 1 oktober en 5 
november  2018 weer wordt opgehaald?  
………u op 4 oktober en 1 november weer kunt 
aanschuiven bij de Kokkepot? 
……… op 17 oktober en 21 november  weer een 
Soosmiddag is? 
……… op zondag 28 oktober de opening van 
heringerichte kerk is? 

………op 9 november de Barchemse 
dorpskwis wordt gehouden? 
………op 3 december Sint en Piet weer op 
bezoek komen? 
………op 21 december kasaovond is? 


