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ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Van het bestuur 
We hebben aan het begin van het jaar 
afscheid moeten nemen van een vertrouwd 
gezicht. Joop Nijenhuis is na een lange periode 
van hoop en vrees op 27 januari overleden. Hij 
was in alles zeer betrokken bij de Woonplus. 
Op 2 februari is hij begraven in Lochem. We 
wensen zijn dochters en verdere familie veel 
sterkte. 
Bestuurswisseling:  
Tijdens de jaarvergadering van het bestuur 
van de SVWB hebben we afscheid genomen van 
Lidie Dijkstra. Ze heeft zich drie jaar lang 
ingezet als coördinator vrijwilligers. Ze gaat  
de komende tijd genieten van  verre reizen die 
ze samen met haar man kan maken. Hij is piloot  
en mag zo vlak voor zijn pensioen zijn vrouw 
meenemen op zijn vluchten. We willen haar 
bedanken voor haar inzet, met name op het 
creatieve vlak en op kookgebied. Het was  een 
plezier met haar te mogen samenwerken. 
Voor haar in de plaats hebben we een voor 
velen niet onbekende weten te “strikken”. 
Dinie Derksen kwam als persoonlijke 
verzorgster van Wijnand Rossel ook al in “het 
Station” . Wij vinden het zeer prettig dat zij 
de functie van coördinator vrijwilligers gaat 
voortzetten. Een veelzijdige duizendpoot (bij 
haar kunt u ook terecht voor pedicure). 
 
 

 
 
 
Eetcafé: Op donderdag 26 februari hebben 
15 bewoners genoten van een gezamenlijke 
maaltijd in de koffiekamer bereid door het 
bestuur. Weer ouderwets gezellig met als 
thema: Gebonden en gestrikt/alles wat rolt. 
Dit kon op diverse manieren worden uitgelegd. 
Begonnen werd met een bolletje 
huzarensalade. Als hoofdgerecht rollade met 
aardappels, haricots verts in spek gebonden, 
witlof uit de oven met ham en kaas. Als toetje   
Riz Condé met abrikozensaus en verse 
fruitsalade en griesmeelpudding met 
bessensap. Wat zo’n eenvoudige maaltijd toch 
een genot kan zijn! 
Bedankje voor het maken van de 
kastrandjes: na jaren hangen er eindelijk 
kastrandjes in het kabinet! Een bedankje in de 
vorm van een bos bloemen is gegaan naar 
Yvonne…… een vriendin van Joke Klein Geltink. 
Rita Asselman, secretaris SVWB 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Als je last hebt van gesmolten paaseieren, 

dan eet je ze niet snel genoeg op  
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Van de bewoners 
Na de roerige feestdagen komen we in een 
beetje  rustiger vaarwater en gaan we met 
goede moed het nieuwe jaar tegemoet. Maar 
helaas geldt dit niet voor Joop Nijenhuis 
(medebewoner). Na een moedige en dappere 
strijd is hij 27 januari rustig ingeslapen. We 
hebben op 2 februari in uitvaartcentrum 
Holterman afscheid van hem genomen. 
Dinie Stempher en Thea de Wolf hebben een 
aantal dagen in het ziekenhuis gelegen,  maar 
ze zijn weer aan de beterende hand. 
Beterschap gewenst.!!! 
Op de filmavond 5 februari werd de natuurfilm 
Frozen Planet gedraaid. Beelden over de 
Noord- en Zuidpool, de grootste en ongerepste 
natuurgebieden ter wereld. Nooit eerder 
werden deze gebieden zo gedetailleerd in 
beeld gebracht. Met speciale camera ‘s die de 
ijselijke temperaturen konden verdragen. 
Ontzagwekkende landschappen en dieren die 
daar leven zoals: reuzenalbatros,  adélie 
pinguïn en ijsberen. Prachtig!! 
Op 26 februari hebben met ons allen reuze 
genoten van een lekkere warme maaltijd die 
door het bestuur werd verzorgd. Alle eer  aan 
hen die daar aan hebben meegewerkt.!!! 
Bij deze wens ik u allen goede, gezonde en 
zonnige paasdagen toe.  
Gerrie 
Vaak mot de bene op pad...umdat het heufd 
waer iets vergat. 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

De Stamtafel  
De spelletjes zijn weer op woensdagmiddag 1, 
8, 15 en 22 april en 6, 13, 20 en 27 mei. 
Rikie Klein Nulent, tel. 441 643 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Koersbal  
In de Wingerd, elke vrijdagmiddag in de 
oneven weken: 10 en 24 april en 8 en 22 mei. 
B.Arendsen Raedt,tel. 441 264 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Biljartclub “Het Station”  
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. Ledenstop is opgeheven. 
Gerrit Haijtink, tel. 441 278. 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Filmhuis Barchem 
26 maart vervolg Frozen Planet 2 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

 
 

Wisselexpositie 
Marijke Ogink woont sinds 2007 in Lochem en 
schildert (in acryl op doek) al meer dan 25 
jaar, vooral abstracte schilderijen. 
Zij laat hierbij vooral haar gevoel voor kleuren 
tot uitdrukking komen. Vanaf 2013 heeft zij 
ook geëxperimenteerd met het verwerken van 
diverse materialen zoals takjes en zand in haar 
schilderijen. Zodoende zijn er nieuwe 
dimensies in haar werk gekomen.  Zij is van 
plan hiermee de komende tijd verder te gaan. 
Barbara de Graaf 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Seniorensoos  
Op 15 april en 20 mei 2015. 
Jo Nijenhuis, tel. 441023 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Jeu de Boules 
Sinds de opening van de jeu de boulesbaan, 29 
mei 2010, rolden er al heel wat ijzeren ballen 
over de baan op het kerkplein. Twee keer in de 
week spelen tweemaal acht mensen recreatief 
jeu de boules. Het is een sportieve bezigheid 
waarbij gezelligheid voorop staat, maar de 
competitievorm houdt de spanning erin. De 
competitie uitslag van negen maanden spelen in 
2014 is:  
Dinsdag:  
1e plaats: Gerda Teunissen   258  
2e plaats: Bennie Welbergen 224 
3e plaats: Bertha Welbergen 210 
Donderdag: 
1e plaats: Bertus Bannink  216 
2e plaats: Siena Arendsen Raedt 208 
3e plaats: Diny Saaltink  201 
Margreet Arendsen Raedt,  tel. 441 264 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 13 april en 11 
mei weer wordt opgehaald?  
……… het koffiekoor op de laatste zaterdag 
van elke maand zingt? 
………Hanneke Rappel tijdens de Kunstroute 
Lochem 4, 5 en 6 april exposeert in “Het 
Station” 
 

 
 


