
 Stichting Vrienden Woonplus Barchem 
Opgericht 31 oktober 2002 

Kamer van Koophandel   0811 06 97 Veluwe en Twente  
Rabobank    3366.15.736 
secretariaat:     locatieadres: 
Vrochterdijk 4-A   Borculoseweg 4-L 
7244 PJ  Barchem   7244 AS  Barchem 
T 0573-441721    
E info@woonplusbarchem.nl  W www.woonplusbarchem.nl   

 
 
 
 
 
 
 
Redactie Corrie van der Dussen/ Gerry Nijhof  c.vanderdussen@hetnet.nl april 2016 
Productie Jannie Dinkelman 
Sluitingsdatum kopij juni 2016: 15 mei 2016 
 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Van het bestuur  
Op donderdag 25 februari hadden we ons 
“Eetcafé”. Gerrie vertelt hier meer over. 
We hebben er een koffieschenkster bij: 
mevrouw Wil Walhof, de winnares van Barchem 
bakt!  
Ab Luesink heeft het koffiezetapparaat onder 
handen gehad, dus kan er weer volop koffie 
worden gezet.  
Dit jaar op 18 maart was er geen 
pannenkoekendag in Barchem. In het nieuwe 
onderwijsconcept van de “Barchschole” was er 
geen ruimte.  Misschien volgend jaar weer?  
Dan nog meer eten! Begin maart zijn de 
vrijwilligers van “de Kokkepot” (Samen koken 
en samen eten) weer bij elkaar geweest in het 
“Onderschoer” en ze hebben proefgedraaid. 
Dit is zeer geslaagd en in de Barchberichten 
hebt u kunnen lezen dat dit gezamenlijk eten 
op donderdag 7 april van start zal gaan. Dit is 
opgezet voor iedereen die graag samen met 
anderen van een maaltijd wil genieten. “De 
Kokkepot” is op elke eerste donderdag (tenzij 
anders aangegeven) van de maand. Aanschuiven 
om 12.30 uur in de grote zaal boven. Voor 
mensen die slecht ter been zijn, is dat geen 
probleem, omdat er een traplift aanwezig is. 
Er zal worden gekookt voor maximaal 20 
personen. Opgeven is dus nodig. De eerste 
aanmeldingen zijn al binnen! Een aantal mensen 
heeft aangegeven te willen koken, maar hulp 
daarbij is natuurlijk welkom.  

 
Een maaltijd (een voor-, hoofd- en nagerecht 
en een drankje) kost € 10,00.  De data voor de 
eerste maanden zijn bekend: 7 april, 12 mei  (5 
mei is Hemelvaartsdag), 2 juni, 7 juli, 4 
augustus, 1 september. Graag opgeven tot een 
week voor de datum. Daarbij ook doorgeven of 
met een dieet rekening gehouden moet worden. 
Opgeven kan bij het “Onderschoer”. Daar 
liggen lijsten. Het kan ook per telefoon: 
441583.  
We zeggen nu al vast: Eet smakelijk!. 
Vorig jaar is wegens omstandigheden ons 
bedankje aan de vrijwilligers niet doorgegaan, 
maar dit jaar hebben we het 
vrijwilligersbedankje weten te plannen op 
donderdagmiddag 26 mei vanaf 14.00 uur ’s 
middags. Dus noteer het alvast in uw agenda. 
De uitnodiging volgt!  
R. Asselman, secretaris 
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Van de bewoners 
We hebben al een aantal dagen van de zon 
kunnen genieten. Dat is weer wat anders dan 
die koude, grijze en natte dagen. Alleen de 
wind zit nog in de verkeerde hoek.  
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 
Koos Tuin. We wensen Nel veel sterkte  om dit 
verlies een plek te geven  en het leven samen 
met familie en de bewoners van de “Woonplus” 
weer op te pakken.  
Op 4 februari was er wederom een filmavond 
met  Herman Finkers met “Het carnaval der 
dieren”. Deze film viel  bij de mensen in goede 
aarde.  
Het bestuur heeft op 25 februari weer een 
eetcafé verzorgd. Er werd lekkere erwten-, 
bruine bonen- en goulashsoep geserveerd en 
een potje vegetarisch. Als toetje een rijst- en 
griesmeelpudding met een vruchtensaus. De 
meesten van ons hebben van dit alles geproefd 
en heerlijk gesmuld. Het was lekker, alle eer 
aan degenen die zich hiervoor hebben ingezet.   
Het koffiekoortje was 27 februari weer van 
de partij, heel gezellig. 
Bij deze wens ik jullie allen een goede en 
gezonde paasdagen toe met veel zon. 
Gerrie Goorman 
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De Stamtafel 
Op 6 en 13 april en 4, 11 en 25 mei 2016 kunt u 
weer mee doen aan de spelletjesmiddag. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
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Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op 
vrijdagmiddag: 1, 15 en 29 april en 13 en 27 
mei van 14.00 tot 16.00 uur. 
Barthold Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Biljartclub “Het Station”  
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag.  
Gerrit Haijtink, coördinator, tel. 441 278. 
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Het filmhuis  
Op 7 april zal een cabaretvoorstelling van 
Herman Finkers worden  vertoond: “Geen 
spatader veranderd”. 
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 Jeu de boules 
Van maart tot en met november, iedere 
dinsdag- en donderdagmiddag. 
Aloys Hummelink, secretaris, tel. 441068 

 
Seniorensoos Barchem 
Op 20 april komt Jan Geerdink 
driedimensionale natuurdia’s vertonen.   
Op 18 mei is het jaarlijkse reisje. Deze keer 
wordt er een bezoek gebracht aan de 
museumboerderij in Holten met als thema 
“Broer, een leven lang boer” . 
Wilmy Lubberdink, voorzitter, tel. 471245 
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Bibliotheek aan huis voor inwoners van 
Barchem 
De bibliotheek is er voor iedereen. Voor wie 
niet zelf naar de bibliotheek kan komen, 
bestaat de mogelijkheid dat de bieb naar de 
mensen thuis komt. 
De “Bibliotheek aan huis” is een extra service 
voor inwoners van Barchem van  Graafschap 
Bibliotheken waarbij vrijwilligers boeken, 
tijdschriften, films en muziek bij de mensen 
thuis komen brengen en ruilen. Vooraf vindt er 
een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dat 
gesprek worden afspraken gemaakt over het 
soort boeken en andere media, hoeveel het er 
per keer zijn en hoe vaak er geruild wordt. 
Ook boeken met grote letters en 
luisterboeken horen tot de mogelijkheden. 
Wanneer men gebruik wil maken van deze 
service kan men dat telefonisch melden bij de 
Bibliotheek Gorssel, telefoonnummer 0575-
4920045. Naast de jaarlijkse contributie zijn 
er geen extra kosten verbonden aan de 
“Bibliotheek aan huis” 
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Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 4 april en  2 
mei weer wordt opgehaald?  
……… het koffiekoor zingt op 30 april en 28 
mei? 
………er op 27 april op het dorpsplein weer 
Koningsdag wordt gevierd? 
………er op zaterdag 14 mei weer de 
rommelmarkt is van de Barchschole? 
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