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Van het bestuur  
Bestuurswisseling: 
Gerrit Haijtink heeft afscheid genomen van het 
bestuur als penningmeester. Zijn opvolgster Inge 
Klein Brinke zal zichzelf voorstellen.  
Eetcafé: op donderdag 9 maart werd door het 
bestuur weer voor de bewoners gekookt met als 
thema:  “Rondom de Hachee”, Gerrie Goorman 
zal hierover meer vertellen.  
De Pannenkoekendag: op vrijdag 24 maart 
verliep dit jaar anders dan voorgaande jaren. Na 
de wijziging van het onderwijssysteem op “de 
Barchschole” was er vorig jaar geen 
pannenkoekendag.  Dit jaar werd hieraan een iets 
gewijzigde invulling gegeven. De bewoners van 
“het Station” hebben zich op kunnen geven om in 
“’t Onderschoer” een pannenkoek mee te eten 
met de kinderen van unit 4 van “de Barchschole” 
en een aantal van hun grootouders. Dus nu niet 
meer in “de Woonplus” zelf. De kinderen van deze 
unit 4 bakten net als voorgaande jaren zelf de 
pannenkoeken onder begeleiding van hun ouders 
en hebben ook voor de aankleding van de tafels 
gezorgd.  
Seniorenuitje:  ergens in juni willen we er nog op 
uit met de senioren van Barchem. Nadere 
informatie volgt.  
Het Filmhuis: op  6 april zal een film van Hanneke 
en Gerrit Waarlo van hun rondreis door Oostenrijk 
en Italië worden vertoond. Daarbij zullen zijzelf 
commentaar geven en ook vragen beantwoorden.  
Bibliotheek:  in “de Woonplus” hebben we een 
kleine bibliotheek met o.a. groot letterboeken. Nu 
zijn we hiervoor op zoek naar een vrijwilliger die 
het leuk vind om deze te ordenen en af en toe 
eens te kijken of er iets vervangen kan worden.  
Wie dit leuk vindt en zich hiervoor beschikbaar wil 
stellen kan zich aanmelden bij ondergetekende. 
Rita Asselman, secretaris 

 
 
 
Nieuwe penningmeester  
Ik ben Inge Klein Brinke - Polman en heb het 
penningmeesterschap overgenomen van Gerrit 
Haijtink. Al een tijdje voor de overdracht heb ik 
enkele bestuursvergaderingen meegemaakt en 
kon zo al een kijkje nemen binnen “de Woonplus”. 
We hebben de feestdagen meegemaakt en 
samen met het bestuur voor jullie gekookt. Dit 
alles was erg leuk en dankbaar om te doen. Zelf 
ben ik 60 jaar geleden geboren in Vorden. Mijn 
ouders hadden een meubelzaak pal naast Hotel 
Bakker. "Wim Polman Interieurs". Direct na mijn 
schooltijd ben ik gaan werken bij Ten Have in 
Vorden, een machinefabriek die fabrieken 
bouwde zoals For Farmers, in binnen en 
buitenland. Ook bij schildersbedrijf van der Wal in 
Vorden en bij mijn ouders in de zaak. Meestal 
administratief en in de verkoop. Sinds 1979 ben ik 
getrouwd met Tonie Klein Brinke. We hebben 
geen kinderen, maar een hele lieve trouwe hond. 
Duitse staander langhaar, Bono. Alweer 11 jaar 
oud.  
We wonen dan ook al weer 37 jaar in Barchem 
aan de Oude Ruurloseweg. Daarnaast ben ik nog 
penningmeester bij de Barchemse 4Daagse met 
heel veel plezier. Een hele fijne club met vele 
vrijwilligers. Het is dan ook altijd een feest tijdens 
de wandeldagen. Zo ik stop ermee en tot ziens bij 
“de Woonplus” of in Barchem.  
Inge Klein Brinke - Polman 
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Van de bewoners 

Op 2 februari hebben we genoten van de film over 
de Oostvaardersplassen. Een prachtig groot 
natuurgebied met allerlei dieren o.a paarden, 
koeien, herten en  vogels.  Ook hier kwam 
duidelijk het spreekwoord naar voren: “de een zijn 
dood is de ander zijn brood”.   
Marie Oltvoort heeft haar intrek bij ons in “het 
Station” genomen. Ze was al een trouwe 
bezoekster  van de koffieochtend. Ze trotseerde 
weer en wind. Nu heeft ze het dichtbij. We wensen 
haar een goede tijd toe. 
Op 9 maart was het gezellig aanschuiven in de 
koffiekamer voor een etentje. Na de openings- 
woorden door voorzitter Herman Morsink werd er 
een glaasje ingeschonken. Daarna kon men zich 
tegoed doen aan: hachee, stampot boerenkool, 
hutspot,  bruine bonen met uien, rodekool met 
aardappelpuree, gehaktballen en worst.  Twee 
soorten toetjes na. Dit alles gekookt door de 
bestuursleden. Alle eer aan hen. Het smaakte 
verrukkelijk.  
Dit keer niet zo veel nieuws  tot een volgende 
keer. Allen in goede gezondheid op naar Pasen.  
Gerrie Goorman 

 
Koersbal 

De oneven weken op  vrijdagmiddag: van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Barthold Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264  
 

De Stamtafel 

Op 5, 12 en 26 april en 3, 10, 24 en 31 mei kunt u 
weer mee doen aan de spelletjesmiddag. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Seniorensoos 

Op 19 april Stichting Hulphond en 17 mei reisje 
Wilmy Lubberdink coördinator 

  

Biljartclub “Het Station”  

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. 
Gerrit Haijtink, coördinator, tel. 441 278. 
 

Jeu de boules 

Van maart tot en met november, iedere dinsdag- 
en donderdagmiddag.  
Aloys Hummelink, secretaris, tel. 441068 

 
Wist u dat ……………………………… ??????? 

………  oud papier op maandag 3 april en 1 mei  
weer wordt opgehaald?  
………u op 6 april en 4 mei   weer kunt 
aanschuiven bij “de Kokkepot”? 
.........het koffiekoor zingt op 29 april en 27 mei? 
 

 
 
 
Meldpunt activeren en signaleren (ACSI) 

Iedereen verdient een prettige oude dag 
Veel senioren kunnen zelfstandig genieten van 
hun oude dag. Door bezuinigingen en 
veranderingen in de zorg, dreigt een groep 
kwetsbare senioren tussen de wal en het schip te 
geraken. Deze mensen zijn soms niet meer 
(helemaal) in staat de regie over het eigen leven 
te voeren, zijn vergeetachtig, hebben een 
lichamelijke beperking en/of zijn (daardoor) 
eenzaam. Het is belangrijk dat deze groep 
mensen in beeld komt en met hulp weer actief kan 
worden. Ook zij verdienen namelijk een prettige 
oude dag. 
Toegankelijk , goed bereikbaar en bekend 
Meldpunt 
De (vrijwillige) medewerkers bij het Meldpunt 
ACSI werken aan de bekendheid en 
bereikbaarheid van het meldpunt.  Ze zorgen voor 
de werving van vrijwilligers en zorgen ervoor dat 
de vrijwilligers deskundig zijn op het gebied van 
zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en het 
activiteitenaanbod in de gemeente. Ze werken 
samen met interne en externe verwijzers, zoals 
gebiedsteams, mantelzorgondersteuning, 
maatschappelijk werk en de thuiszorg. Zo kunnen 
senioren ook geholpen worden wanneer dat 
vanuit het meldpunt niet kan. 
Betrokken vrijwilligers helpen medebewoners 
Inwoners in de naaste omgeving van een 
kwetsbare oudere en organisaties die deze 
senioren in beeld hebben of krijgen, kunnen hun 
bezorgdheid melden bij het Meldpunt ACSI. Dan 
gaat een seniorenadviseur van SWL in gesprek 
met de senior(en) en geeft informatie over 
mogelijke activiteiten en ondersteuning. 
Vervolgens verkent en inventariseert een 
activiteitenbegeleider de mogelijkheden en brengt 
de oudere naar een activiteit of in contact met een 
vrijwilliger. De vrijwilliger werkt vanuit de 
maatjesgedachte (gebaseerd op 
gelijkwaardigheid) en kan voor de oudere de 
verbinding zijn met de samenleving. 
Wilt u meer weten? 
Bel of mail dan met Manja Entius,  
telefoonnummer 0573-297000 of via e-
mail m.entius@welzijnlochem.nl. 

blij met Pasen 
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