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Van het bestuur  

Sinterklaas – Deze keer kwam Sinterklaas zelf 
zijn opwachting maken en wel op vrijdagavond 2 
december in gezelschap van zijn vriend Piet. Hij 
wist van elke aanwezige bewoner wel iets te 
vertellen uit zijn grote boek. En Piet was maar druk 
om de cadeautjes aan de juiste persoon uit te 
reiken. Zo werd het weer een heerlijk avondje, 
samen met de vrijwilligers van “De Zonnebloem”.  
Kasoavend – “De Wingerd” was vrijdagavond 23 
december weer de plek waar Kasoavend werd 
gevierd. De gasten werden onder harmonicaspel 
van Linie Esselink en zang van het eigen 
koffiekoor ontvangen. Marianne Weenink zou 
deze avond aanwezig zijn voor de muzikale 
begeleiding en het kerstverhaal, maar vanwege 
persoonlijke omstandigheden moest ze verstek 
laten gaan. Gelukkig hadden we Joke Klein 
Geltink bereid gevonden om een kerstverhaal te 
vertellen. De pannenkoekenbakkers waren in het 
Atrium al tijdig aan het bakken geslagen, zodat 
een hele stapel pannenkoeken klaar stond om 
verorberd te worden.  Deze avond werd het 
napraten wat ingekort om de commissie van het 
kinderkerstfeest de ruimte te geven de 
voorbereidingen te treffen voor tocht naar de 
kribbe.  
Op oudejaarsdag ontbraken de oliebollen 
natuurlijk niet in de koffiekamer.  
De Niejjoarsvisite op donderdag 5 januari werd 
ingeluid met muziek van Henk Katgert (voormalig 
bandlid van de Troubadours) uit Geesteren. Zijn 
muziek en anekdotes werden erg gewaardeerd. 
Jammer, ook voor hem, dat de opkomst een 
beetje mager was. De niejjoarsrullekes gebakken 
door Gerry en Gerda, vielen goed in de smaak.  
Ze waren heerlijk bros en mooi egaal gebakken.  
 
 

 
 
 
Het Filmhuis zal op 2 februari de film “De Nieuwe 
Wildernis” van Ruben Smit vertonen.  
Tijdens de jaarvergadering op 9 februari zal onze 
penningmeester Gerrit Haijtink na 8 jaar afscheid 
van het bestuur nemen. Op vele fronten heeft hij 
zijn bijdrage geleverd binnen de Stichting. We 
zullen zijn persoonlijke bijdrage in het bestuur 
gaan missen, maar binnen “De Woonplus” blijft hij 
in het zicht als biljarter en “uitgever” van het 
Koffieproätje. Hij heeft een voortreffelijke 
opvolgster gevonden in Inge Klein Brinke, die 
deze taak ook vervult bij de Barchemse4Daagse.  
We wensen haar dan ook een hele fijne tijd binnen 
het bestuur.  
Voor de bewoners zal op donderdag 9 maart het 
bestuur weer alles uit de kast halen om een 
heerlijke maaltijd op tafel te toveren tijdens ons 
jaarlijkse eetcafé. Het begint al een aardige 
gewoonte te worden dat het bestuur één keer per 
jaar voor de bewoners kookt. Het thema dit jaar 
zal zijn: Alles in de hachee.  
We zijn blij dat we Dinie Saaltink als vrijwilliger 
welkom mogen heten. Zo wordt het team van  
koffieschenkers weer versterkt . 
Rita Asselman, secretaris 
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Van de bewoners 

De feestdagen zijn alweer weken achter ons en 
knallend zijn we in het nieuwe jaar beland. 
Nel heeft  10 jaar in “De Woonplus” gewoond en 
daarom heeft ze op 17 november op gebak 
getrakteerd. Nog vele gezonde jaren gewenst.   
Op 26 november  zong het koffiekoortje  de 
laatste keer van het jaar. Hennie zong haar lied 
BIE ONS OP DE WIPPERT (haar geboorteplek).   
Op 2 december hebben Sint en Piet ons een 
gezellige avond bezorgd. Met het zingen van een 
lied werden ze begroet. Toen hij ging zitten 
ontdekte Piet dat Sint de mijter achterste voren op 
had. Piet heeft dat snel hersteld. Voor een 
ieder had Sint een cadeau  en een persoonlijk 
woordje dat hij voorlas uit het grote boek. Knap 
hoor, want hij was  heel goed op de hoogte van 
iedereen. Met dank aan het bestuur en “De 
Zonnebloem”, die deze avond hebben verzorgd . 
Op vrijdagmorgen 23 december zijn een lerares 
en twee leerlingen van het  VMBO uit Borculo  op 
de koffie geweest. Een snuffelochtend voor hen. 
De leerlingen hadden vragen en wilden informatie 
van de bewoners. 
We hebben op 23 december een gezellige kerst 
bijeenkomst gehad in “De Wingerd”. Het 
gezamenlijk eten van de pannenkoeken is nog 
altijd een feest. Ook het zangkoortje  was 
aanwezig. Joke Klein Geltink las een mooi kerst- 
verhaal voor. Alle eer aan hen die zich hier voor 
hebben ingezet.   
De Niejjoarsvisite vond plaats op 5 januari. De 
heer Herman Morsink  opende de avond  met een 
welkomstwoord en  een terugblik op het afgelopen 
jaar. Hij wenste allen vooral een gezond  2017. 
Met een hapje en een drankje en muziek van 
Henk Katgert was het een gezellige avond.   
Ook bij deze wens ik  jullie allen een goed en 
gezond 2017 toe. 
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 1, 18 en 22 februari en 1, 8, 22 en 29 maart 
kunt u weer mee doen aan de spelletjesmiddag. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Seniorensoos 

Op 15 februari Willem Beekman en 15 maart “De 
Zonnebloem” 
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 februari en 6 
maart  weer wordt opgehaald?  
………u op 2 februari en 2 maart   weer kunt 
aanschuiven bij de Kokkepot? 
.........het koffiekoor zingt op 25 februari en 25 
maart? 
 
THUISCOACH SENIOREN 
Mensen grip op hun leven geven 
Er verandert veel in de zorg. Zorg en 
ondersteuning is er zoveel als mogelijk op gericht 
mensen zelf de regie te laten behouden over hun 
leven. Dat vergt veel inzet van professionals, tijd 
die ze niet altijd hebben. Zeker niet als er langere 
tijd ondersteuning nodig is. De SWL speelt hierop 
in met de Thuiscoach Jeugd en Ouderen: 
specialist in het voorkomen van grotere 
problemen. De Thuiscoach ondersteunt mensen 
voordat zwaardere hulp nodig is en helpt ze, in 
samenspraak met naasten, een oplossing te 
vinden voor hun problemen. Door extra aandacht, 
regelmatig contact en praktische ondersteuning 
krijgen ze de grip op hun leven weer terug. 
 
Lichte ondersteuning bieden 
De Thuiscoaches koppelen hun kennis aan de 
specifieke ondersteuningsbehoefte van een cliënt. 
De Thuiscoach Ouderen werkt nauw samen met 
ouderenadviseurs en –werkers en mantelzorg-
begeleiders.  
De Thuiscoach biedt lichte ondersteuning en 
voorkomt zo dat er meermaals per jaar een 
grotere claim op zorg en hulpverlening wordt 
gedaan. 
 
Wilt u meer weten? 
Belt u dan met Elly Vissers (thuiscoach ouderen) 
op telefoonnummer: 06-33100833 
website www.welzijnlochem.nl. 
 
 
Gelukkig zijn is niet krijgen wat we verlangen 
Maar tevreden zijn met wat we hebben 

 

https://www.welzijnlochem.nl/

