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Van de bestuurstafel 
 
We hebben natuurlijk al een erg gezellige 
nieuwjaarsvisite achter de rug, maar voor wie daar 
niet was,  nog de allerbeste wensen voor 2020! 
Na een drukke decembermaand met leuke 
activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest en de 
kerstviering,  volgt voor de meesten een wat 
rustigere januari.  
De winter wil nog niet echt doorbreken, nat is het 
wel. De eerste sneeuwklokjes zijn alweer 
gesignaleerd.  
 
Activiteiten Woonplus goed bezocht. 
Een gezellig Sinterklaasfeest  in samenwerking 
met de Zonnebloem voor de bewoners van de 
Woonplus, waar bijna iedereen aanwezig was. 
Het kerstfeest in samenwerking met de Soos, een 
gezellige middag eindigend met goed gebakken 
pannenkoeken, werd bezocht door bijna 80 
personen. 
Daarna de “Ni’j joars visite”, een hapje, een 
drankje en een hoop gezelligheid, bezocht door 
34 personen.  
 
Wat geweldig mooi, daar doen we het voor! 

 
 
 
 
 
Staking leerkrachten Barchschole. 
Op 30 en 31 januari is er weer een landelijke 
stakingsdag. De leerkrachten van de Barchschole  
zijn voornemens  om  vrijdag 31 januari  samen 
met de bewoners en gasten van de Woonplus 
koffie te komen drinken. Ludiek idee! Iedereen is 
altijd welkom voor een kopje koffie, zo ook de 
leerkrachten. 
 
Eetcafé 1 april. 
Het is geen grap! Op 1 april organiseren we weer 
een eetcafé voor bewoners van de Woonplus. 
Het thema is nog een verrassing. Het wordt vast 
weer een smakelijke maaltijd zoals u van ons 
gewend bent.  Noteer deze datum vast in uw 
agenda. 
 
Vrijwilligersbedankje. 
Ergens in mei wordt dit weer georganiseerd. 
Houdt mail en Koffiepraötje in de gaten. 
 

Wisselexpositie 
Eind januari komt Erika Arfman haar  foto’s 
ophalen. Deze worden vervangen door dry-brush 
tekeningen van Marjan Schutte. 
Monique Esselink 

 
 
 
«Naam» 
«Adres» 
«Woonplaats» 
 
 

 
 

mailto:info@woonplusbarchem.nl
http://www.woonplusbarchem.nl/


 

 

Van de bewoners 

Bij deze wens ik jullie allen nog de beste wensen 

en een goede gezondheid voor het komende jaar. 

Wij hebben al heel wat activiteiten achter de rug.  

Op 4 december pakjesavond. Sint en Piet 

maakten er samen met de besturen van de 

Zonnebloem en de Woonplus  een gezellige 

avond van. Cadeautjes met gedichten voor een 

ieder ontbraken niet. Hartelijk dank!!!. 

Een gezellige kerstmiddag  op 18 december, 

georganiseerd door de Soos en de Woonplus. 

Onder het genot van een hapje en een drankje. Er 

werden  meezingliederen gespeeld en gezongen 

door Hans Vesterink, een allround muzikant en 

verteller uit Rhenen. Ook een kop soep en de  

traditionele pannenkoeken hoorden hierbij. Deze 

zijn  gebakken door Herman en  Ab,150 stuks!!!!!! 

Alle eer voor de verzorging en bediening  van 

deze middag. 

Op 7 januari de nieuwjaarsvisite. Deze werd 

geopend door Herman Morsink. Daarna gaf hij het 

woord aan de heer Arie  Haanepen (tante Annie). 

Die had het nodige op papier en begon te vertellen 

over het  wel en wee  op  de Woonplus. Ook het 

koningspaar van het Barchemsfeest was 

uitgenodigd.  Er werd hun een attentie 

aangeboden. Johan Meijer werd in het zonnetje 

gezet als biljartkampioen van Barchem.  Tante 

Annie heeft wel een lach op ons gezicht gekregen 

door haar komische figuur en haar goocheltrucjes.  

Zij had een foto van ons gezien  en daar  hadden 

we zo ernstig  gekeken. Zij deelde  tijdens haar 

optreden royaal  her en der een glaasje drank uit  

(anisette). Daarna werd het glaasje weer 

schoongemaakt  met een rode zakdoek. Al  met al 

een geslaagde avond.  

Riek Kolkman ligt nog in het ziekenhuis in 

Zutphen. Ze is gedotterd  in Arnhem. We wensen 

haar veel sterkte. 
Gerrie Goorman 
 
  

 

 

Koersbal 

Op alle oneven weken op de vrijdagmiddag van 

14:00 tot 16:00 uur. 

Kom gerust langs en doe mee! 
Herman Morsink coördinator, tel. 441 550  

 

De Stamtafel  

Op woensdagmiddag  5, 12 en 26 februari en 4, 

11 en 25 maart. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Biljartclub Het Station  

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. 
Ab Luesink, coördinator, tel. 441 647. 
 
 

Filmhuis 5 maart 
Het is alweer een poosje geleden dat er een film 
is vertoond. Het staat weer op de agenda en wel 
op 5 maart aanstaande. Ab heeft  een mooie film 
gevonden: een treinreis door Nieuw Zeeland.  We 
starten weer om 19.00 uur zoals gewoonlijk. Alle 
senioren uit Barchem, Zwiep en Nettelhorst zijn 
welkom. 
 

Jeu de Boules 
Winterstop tot en met februari.  
De jeu de boules mensen zijn tijdens deze 
winterstop uiteraard van harte welkom bij de 
andere activiteiten van de Woonplus bv. koersbal 
en/of stamtafel. 
 

Wist u dat ………………………… ??????? 

……… oud papier op maandag 3 februari en 2 
maart weer wordt opgehaald?  
……… u op 6 februari  en 5 maart weer kunt 
aanschuiven bij de Kokkepot? 
……..op 29 februari: patat of pannenkoek eten 
met de Zonnebloem? 
……… als u Barchhulp nodig heeft, u  06-
47141639 kunt bellen of mailen naar  
barchhulp@gmail.com? 
……… er op 19 februari en 18 maart weer een 
Soos-middag wordt gehouden in ’t Onderschoer?  
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