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ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Van het bestuur  
We hebben op vrijdag 10 juli afscheid 
genomen van Johan Kerkwijk, een zeer 
vertrouwd gezicht en markant persoon binnen 
onze Woonplus. Johan was nog een van de 
bewoners van het eerste uur. Hij was in alles 
zeer betrokken bij de Woonplus en wist overal 
een positieve draai aan te geven. Op 5 juli is 
hij overleden in het ziekenhuis te Zutphen. We 
zullen hem missen. 
 
We hebben opnieuw afscheid moeten nemen 
van een bewoner van de “Woonplus”.  
Dinie Stempher heeft in december 2009 haar 
intrek in  “het Station” op nr. 4X genomen. Ze 
kampte vanaf het begin met haar slechte 
gezondheid. De laatste weken ging ze hard 
achteruit. Op dinsdagavond 21 juli is ze thuis 
in het bijzijn van haar familie overleden. 
Op Seniorenuitje: Op dinsdag 30 juni zijn we 
met 26 personen met Bello naar Jan 
Wagenvoort gereden. We hadden twee 
afmelders waaronder Johan Kerkwijk, die de 
dag daarvoor 85 jaar is geworden, maar 
diezelfde avond met spoed in het ziekenhuis 
was opgenomen. Onder een stralende zon 
vertrokken we om 13.00 uur richting Hengelo 
Gelderland waar we door het enthousiaste 
echtpaar Wagenvoort ontvangen werden. De 
laatste wagon had zelfs een perfecte gids aan 
boord die over de omgeving uitgebreid uit kon 
weiden. Jammer dat er geen intercom aan  

 
 
boord was, anders had de 1ste wagon hiervan 
mee kunnen genieten. Na een inleiding door 
Jan en Dinie Wagenvoort werden we van de 
ene schuur naar de andere meegenomen en 
overal stond het vol met authentieke spullen  
van vroeger. Sommigen noemen het pröttel, 
vertelde hij en hij wilde  best horen dat je er 
zo over dacht. Jan wist overal wel wat bij te 
vertellen.  Hij  wist verhalen uit vroegere  
tijden met glans te vertellen. Hierna was het 
tijd voor een kopje koffie of thee met een 
koek. In hun tot kantine omgedoopte 
voormalige varkensschuur was het prima 
toeven, hoewel de temperatuur buiten 
behoorlijk opliep. Om 16.00 uur was het weer 
tijd om huiswaarts te keren. Onderweg werden 
versnaperingen uitgedeeld en ook aan droge 
kelen was gedacht. Bij de Veengoot werd nog 
even gestopt: een spiesje met fruit deed goed  
in een warme Bello. 
De seniorenmiddag Barchemsfeest  wordt dit 
jaar gehouden op woensdag 26 augustus in ’t 
Onderschoer. Om 17.30 uur vindt de de 
opening plaats door de voorzitter. Deze avond 
wordt de revue voor de eerste keer ten tonele 
gebracht, speciaal voor de senioren.  
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
«Naam» 

«Adres» 
«Woonplaats» 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ  



Houd de komende tijd de regionale weekbladen 
in de gaten voor verdere informatie! Opgave 
bij de contactpersonen van Soos, Zonnebloem, 
Contact of Woonplus ( in de koffiekamer). 
Voorafgaand aan deze avond wordt op dinsdag 
25 augustus weer een rondrit gemaakt in de 
tram. Achter de muziek aan, door de straten 
van Barchem, langs de verlichte tuinen.  
Aan de Schoneveldsdijk is een extra stop, 
waar Crescendo zich zal laten horen. Ook voor 
deze avond is opgave gewenst. 
Noteer allemaal  de 17e  september voor het 
Vrijwilligersbedankje, van 14.00 tot ca. 
17.30 uur in de agenda. We hebben speciale 
gasten uitgenodigd.  Uitnodiging volgt.  
Het Vrijwilligersoverleg is gepland op  
19 oktober om 14.00 uur. 
Rita Asselman, secretaris SVWB 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 
Van de bewoners 
De vakantie’s zijn in volle gang, kinderen, 
buren, zorgpersoneel, verenigingen. een ieder 
gaat z’ n gang.  
Op 21 mei een filmavond was georganiseerd.  
De film ‘’Met de camper door Canada’’  was 
samengesteld door Gerrit en Hanneke Waarlo. 
Het was een prachtige film en de 
belangstelling was groot.  
Op 17 juni ging de seniorensoos met Bello naar 
museum ‘’Eung Schuppe ‘’ in Markelo.  
Op 28 juni hebben de bewoners  
koffiegedronken met rolstoelbegeleiders van 
de avondvierdaagse.  Met een hapje en drankje 
werd het een gezellige boel. Dames van 
Sensire klasse dat jullie dit doen. 
Op dinsdag 30 juni hadden we een uitje met 
“Bello” naar Hengelo. Met 26 personen 
vertrokken we om 13.00 uur vanaf het 
“Station” via het Medler en Linde naar 
boerderij en natuurmuseum “de Lindenhof” in 
Hengelo. Jan Wagenvoort vertelde leuke 
verhalen en anekdotes. Na de koffie of thee 
met koek vertrokken we ongeveer om half vijf 
weer richting Barchem. Onderweg werden we 
getrakteerd op frisdrank, chocolade, 
fruitstokje, worst en kaas. Om kwart voor zes 
waren we weer in Barchem. Een leuke en 
warme middag. (Een verslagje van Gerda 
Teunissen) 
Maandag 29 juni (op zijn 85ste verjaardag) 
werd onze medebewoner Johan Kerkwijk 

opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd. 
Ten gevolge van complicaties is hij op zondag  
5 juli overleden. RUST ZACHT JOHAN, 
Op 15 juli was er een gezellige picknick 
georganiseerd door de “Zonnebloem” bij 
boerderij  “Soerink”, onder de kapschuur. Met  
veel lekkere hapjes en drankjes en leuke 
verhalen. Helaas moesten enkele bewoners van 
het station verstek laten gaan omdat ze niet 
fit genoeg waren.  
Iedereen een gezonde en een zonnige zomer 
gewenst.  
Gerrie Goorman 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ   
Wisselexpositie 
Mijn schilderen komt voornamelijk vanuit mijn 
onbewuste. Ik heb nooit een vooropgezet plan. 
Ik begin. Mijn intuïtie is een belangrijke 
leidraad. Ik weet wel dat ik veel opsla van wat 
ik zie, lees, voel, waarneem, ervaar. Daaruit 
komen deze schilderstukken voornamelijk 
voort. Ze neigen naar landschapachtig zonder 
dat het in de werkelijkheid zo bestaat, tot 
abstract. Welke onbewuste bewegingen ook 
een rol hebben gespeeld bij mij, het staat 
ieder vrij te zien wat hij/zij wil. Ik hoop dat 
ieder er op z’n eigen manier van geniet. 
Bouke Veltman 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

De Stamtafel 
Op 2, 9, 23 en 30 september2015 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Koersbal 
In de Wingerd. De oneven weken op 
vrijdagmiddag: 14 en 28 augustus en 11 en 25 
september van 14.00 tot 16.00 uur. 
Barthold Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Biljartclub “Het Station”  
De biljarters  strijden voor de koelkasttrofee. 
Gerrit Haijtink, coördinator, tel. 441 278. 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Filmhuis Barchem 
Op 24 september zal de volgende filmavond 
zijn. 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 

Wist u dat ……………………………… ??????? 
……… oud papier op maandag 3 augustus en  
7 september weer wordt opgehaald?  
……… het koffiekoor weer zingt op 26 
september? 
……… er een bingo wordt georganiseerd door 
de seniorensoos op 16 september? 
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 


