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Van de bestuurstafel 
De herfst lijkt nu eindelijk de zomer te hebben 
verdrongen, maar wat hebben we nog lang 
kunnen genieten van een mooie nazomer. Nog 
een maandje en dan begint de winter zelfs al 
weer. Wie weet wat die ons nog brengen gaat? 
We kunnen terug kijken op een gezellige 
vrijwilligersmiddag met ongeveer 30 aanwezigen.  
Kort verslag:  
Nieuwe vrijwilligster Mathilde Jansen. Drie keer 
per week gezamenlijk koffiedrinken bevalt goed, 
ongeveer 16 personen zijn er gemiddeld, inclusief 
2 personen van buiten de Woonplus. 
Stamtafel: deelname is gemiddeld 12 personen, 
prima sfeer. 
Koersbal: deelname +/- 12 personen. Herman 
Morsink doet een oproep voor meer deelnemers. 
Kerk als locatie bevalt goed. 
Biljartclub: 32 ‘leden’ verloopt naar wens. 
Jeu de boules: er is een dinsdag- en een 
donderdaggroep totaal 17 deelnemers. Er is 
mogelijkheid voor uitbreiding. 
Zangkoortje: is nog maar een heel klein clubje, 
maar alle koffiedrinkers zingen mee, dus voor 
eerst prima zo. 
Rondvraag: waarom op het overleg geen extra 
aandacht voor de vrijwilligers die al 20 jaar bij de 
Woonplus betrokken zijn? We gaan met bestuur 
overleggen hoe we dit vorm gaan geven. 
 
Na dit zakelijke deel werd de middag leuk 
afgesloten met een kleine workshop drybrush 
door Hilda Haselberg. Reacties na afloop waren 
enthousiast! 
 
 
 
 

 
 
 
Sinterklaas in de Woonplus 
Ook dit jaar hebben we Sinterklaas weer kunnen 
strikken voor een bezoekje aan de Woonplus. Hij 
komt samen met zijn Piet op vrijdagavond 2 
december. We starten om 19.00 uur met warme 
chocolademelk en wat lekkers van de bakker. 
Daarna zal de Sint arriveren wellicht heeft hij voor 
iedereen een aardigheidje meegenomen. Deze 
avond is in samenwerking met de Zonnebloem 
Barchem. Er komt een opgaveformulier te liggen 
in de koffiekamer. 
 
Bingo bij de stamtafel op 7 december 
Let op dit is een gewijzigde datum in verband met 
de gezamenlijke kerstviering van de Soos, 
Zonnebloem en Woonplus. 
Het wordt vast weer een leuke middag met 
hopelijk voor iedereen een klein prijsje. 
 
Kasaovend met pannekoke 
Na alle coronaperikelen dit jaar weer een 
gezamenlijke kerstmiddag met de Soos, waarbij 
de Zonnebloem zich nu ook heeft aangesloten. 
Extra gezellig dus! 
Datum: 14 december aanvang 14.00 uur. 
Bijdrage  €15,= per persoon. Opgave is 
noodzakelijk en graag voor 8 december! 
Dit kan bij Anneke Koeleman : 06-12580421 of 
info@woonplusbarchem.nl 
Lees  het laatste nieuws hierover verder in de 
Barchberichten. 
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20 jarig bestaan Woonplus 
 

 
Op 20 oktober is het 20 jarig jubileum van de 
Woonplus bescheiden gevierd met koffie en 
gebak voor de bewoners. Tevens is er een 
prachtige Woonplus vlag gehesen, die dagelijks 
zal wapperen in ons mooie Barchem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwjaarsvisite 
En dan is het al weer januari en staat de 
nieuwjaarsvisite op het programma. Deze staat op 
10 januari gepland. Dus schrijf dit alvast op uw 
nieuwe kalender. 
Monique Esselink 
 
Van de bewoners 
We hebben onderhand al een heleboel vitamines 
D op kunnen doen vanwege het mooie weer. Dan 
kunnen we er tegen voor als  we de herfst in 
duiken. Intussen zijn we allen druk bezig geweest 
met het ontruimen van de balkons en de galerij 
voor zover het nodig was. Het onderhoud voor de 
buitenboel van de Woonplus is begonnen. 
Op 31 oktober hebben we samen met het bestuur 
koffie gedronken vanwege het 20 jarig bestaan 
van de Woonplus. We wensen jullie als bestuur 
nog samen goede jaren in gezondheid toe.  
Wij als vrijwilligers hebben een overlegmiddag 
gehad. Na de pauze vertelde  Hilda  Haselberg 
over tekenen met drybrush techniek.  
Een aantal vrijwilligers ging aan de slag en 
maakten een mooie tekening  van een oog. 
Gerrie Goorman 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe bewoonster 
Ik ben Aleida Luesink geboren bij de Lindense 
Molen. Getrouwd geweest met Ab. Hij is helaas 
overleden, samen hebben we 48 jaar in Barchem 
gewoond. Toen mijn man Ab, na een half jaar ziek 
zijn geweest, is overleden, kon ik mijn draai niet 
vinden. Daar kwam gauw verandering in. Ik heb 
me opgegeven voor de Woonplus en gelukkig na 
vier maanden kreeg ik al een appartement 
toegewezen. Ik heb het erg naar mijn zin. Veel te 
doen en gezellig. Ik geniet er van. 
Aleida Luesink 
 
Jeu de boules 
Van maart tot en met november, iedere dinsdag 
en donderdagmiddag.  
 
Koersbal 
Vrijdagmiddag om 14.00 uur in de oneven weken 
in de kerk. 
 
Biljartclub Het Station 
De biljarters zijn weer begonnen aan de 
wintercompetitie.  
 
Wist u dat ………………………… ??????? 
……… op 5 december en 2 januari weer oud 
papier wordt opgehaald? 
……… u op 1 december en 5 januari  kunt 
aanschuiven  bij de Kokkepot? 
………er op zaterdag 17 december rond 17.30 
uur een optocht van verlichte trekkers is? 
 

De redactie wenst u allen een fijne 
kerst en een voorspoedig 2023 


