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Van het bestuur  

Het Vrijwilligersoverleg op 17 oktober is goed 

bezocht. De coördinatoren van de diverse 

commissies vertelden over hun bezigheden. We 

namen afscheid van Barbara de Graaf als 

coördinator van de kunstcommissie. Als dank voor 

het jarenlang organiseren van de kunstexposities 

werd haar een VVV-bon overhandigd. De 

expositie wordt tegenwoordig geregeld door de 

Lochemse Kunstfactor. Hierna stelde Dinie 

Derksen de dames van het Hospice uit Warnsveld 

voor: verpleegkundige Alie Groot Nulend en haar 

collega Annemarie van het Buurtzorghuis. 

Ze vertelden het verhaal van de geit. Geit is ziek 

en schaap moet de juiste vragen stellen.  Geit wil 

niet alleen beter worden zij wil ook een poot om 

zich heen. Geit is nog steeds ziek maar heeft wel 

goed geslapen. Zo wordt verteld wat de cliënten 

van Buurtzorghuis Warnsveld van de mensen, die 

daar zorg verlenen, verwachten.  

U kunt hier terecht voor palliatieve en terminale 

zorg, tijdelijke zorg is ook mogelijk. Toch komen 

meer dan de helft van de cliënten die zijn 

opgenomen in het Buurtzorghuis, thuis of in het 

ziekenhuis te overlijden. 

Op zaterdagochtend 26 november zal het 

koffiekoor voor de laatste keer van 2016  samen 

zingen in de koffiekamer van “het Station”.  

Op vrijdag 2 december komt dit maal Sint 

Nicolaas zelf ons bezoeken, voor het eerst in de 

geschiedenis van “het Station”.  En zal hij 

gezamenlijk met de bewoners het 

Sinterklaasfeest vieren met hulp van enkele 

mensen van de “Zonnebloem”.  

 

 

 

Kasoavend wordt dit jaar op vrijdag 23 

december gehouden van 16.00 tot 18.00 uur in 

de Wingerd. Met alle aangemelde senioren uit 

Barchem willen we  genieten van een paar 

gezellige uurtjes. We zingen kerstliederen, 

vertellen een kerstverhaal en eten “pannekooke 

met of zonder spek of wost”. Dit maal wordt 

medewerking verleend door Marianne Weenink. 

U dient zich hiervoor op te geven (uiterlijk tot en 

met 20 december) op de lijst in de koffiekamer of 

te bellen met Gerda Mulderije,  tel. 0573 441760 

of via info@woonplusbarchem.nl.  

De Niejjoarsvisite  zal op donderdag 5 januari 

2017 plaatsvinden. Op deze avond staat om 19.00 

uur de koffie  klaar. We willen onder het genot van 

een glaasje fris of een borrel met elkaar een toast 

uitbrengen op het komende jaar. Dit is een 

informele avond waar ook vrijwilligers welkom zijn. 

We hopen er een gezellige avond van te maken.  

Henk Katgert heeft ons zijn medewerking   

toegezegd.  
 Rita Asselman, secretaris 

 

Het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen 

en een goede jaarwisseling en de beste 

wensen voor het nieuwe jaar. 
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Van de bewoners 

De herfst heeft zich al in allerlei 

facetten  gepresenteerd. Met mooie luchten en 

gekleurde bomen. Maar ook door veel zon, harde 

wind, regen en vorst.  

Zaterdag 29 oktober. Tijdens  het optreden van 

het koffiekoortje werden we verrast met een 

optreden van Hennie Fraas. In haar 

eigen  genaaide boerencreatie en met een zelf 

geschreven lied over vrouw Jansen. Ook werden 

er foto’s gemaakt. Onder andere  van Aaltje 

Ligtenbarg  met een mooie muts op. 

Donderdag 3 november. De filmavond met 

opnieuw  een conference  van Herman Finkers. 

Wat deze keer in goeie aarde viel. Er werd veel 

gelachen en dat doet een mens goed. 

Dinsdag 15 november is Aaltje Ligtenbarg 95 

jaar!!!!!!!!! geworden. De zaterdag  erna werden 

we op lekker gebak getrakteerd. We wensen haar 

nog goede jaren toe.  

Sint en Piet zijn weer in het land. We hebben een 

berichtje gehad dat ze op 2 december bij ons op 

bezoek komen. Dus kom maar binnen met je 

knecht, we zitten dan allemaal netjes recht.  

Ook wensen we elkaar een goede kerst en een 

gezond nieuwjaar toe. Tot in het nieuwe jaar!!!! 

Proost!!!!!!!!!!!  
Gerrie Goorman 

 

Koersbal 

In de Wingerd. De bal is rond maar niet de 

koersbal. Deze heeft een loopvlak en trekt naar 1 

kant omdat het gewicht niet in het midden zit. Je 

speelt met je medespeler op een groene mat van 

ongeveer 9 meter bij 1,5 meter. Er zijn gele en 

zwarte koersballen en een klein wit balletje “de 

Jack”. Het is de bedoeling je koersballen zo dicht 

mogelijk bij de Jack te leggen. Applaus krijg de 

speler die zijn (gele) bal vlak achter de Jack weet 

te leggen. Nog beter is het indien de volgende 

speler zijn (zwarte) bal tegen de gele tikt en diens 

plaats weet in te nemen. De leek die denkt dat dit 

een sport voor sukkels is mag gerust een keer  

meedoen. Enig hoongelach zal hem wel ten deel 

vallen indien hij geen enkele bal op de mat weet  

te houden. Ieder speelt voor zich zodat het geen 

probleem is als je een keer niet kunt komen.  

Meestal zijn er 10 à 12 personen aanwezig maar 

een paar mensen extra zouden welkom zijn. Dus 

aarzel niet en kom gezellig meedoen. De oneven 

weken op  vrijdagmiddag: van 14.00 tot 16.00 uur. 

Herman Morsink, begeleider koersbal. 

Op 9 en 23 december is er geen koersbal. 
Barthold Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264  

 

De Stamtafel 

Op 7, 14 en 28 december en 4, 11 en 25 januari 

kunt u weer mee doen aan de spelletjesmiddag. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Seniorensoos 

Op 21 december kersviering en 18 januari een 

optreden van de Brentaler Spatzen. 
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 dinsdag 6 december en 2 

januari  weer wordt opgehaald?  

………u op 1 december en 5 januari   weer kunt 

aanschuiven bij de Kokkepot? 

.........het koffiekoor zingt op 28 januari? 

 

Mantelzorgcompliment 

Mantelzorg is zorg die langer dan 3 maanden, 

onbetaald wordt verleend, voor meer dan 8 uur 

per week. Iemand die Mantelzorg verleent 

verdient alle lof voor zijn of haar hulp. 

De gemeente Lochem heeft daarom besloten een 

bedrag van €100,- ter beschikking te stellen als 

blijk van waardering  voor Mantelzorgers. Het 

Mantelzorgcompliment. 

Dit kan aangevraagd worden voor maximaal 1 

Mantelzorger rond de persoon die hulp nodig 

heeft (de zorgvrager). Elke Mantelzorger kan 

maximaal 1 Mantelzorgcompliment aanvragen. 

Als de Mantelzorger in de gemeente Lochem 

woont, maar de zorgvrager woont daarbuiten, 

wordt de aanvraag doorgestuurd naar de 

gemeente waar de zorgvrager woont.  

Om in aanmerking te kunnen komen voor het 

Mantelzorgcompliment vult u een formulier naar 

waarheid in. U vindt ze in de koffiekamer. Het 

formulier  uiterlijk opsturen vóór 31 december 

2016, in een envelop zonder postzegel naar 

Stichting Welzijn Lochem Knooppunt Mantelzorg 

Antwoordnummer 30 

7240 VB Lochem 


