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Van de bestuurstafel:  
Filmhuis: 5 april j.l, werd er, ditmaal door Inge 

Klein Brinke,  een prachtige natuurfilm getoond in 

de koffiekamer van de Woonplus. De opkomst 

was goed te noemen. Fijn dat men elkaar opzoekt, 

om een gezellige avond te beleven. 

De volgende avonden zijn alweer gepland : 16 

juni en 6 september. Deze data, kunt u dus 

alvast weer noteren. De filmavonden starten zoals 

gewoonlijk om 19.00 uur. 

Eetcafé : Dit heeft 18 april plaatsgevonden. U kon 

aanschuiven bij een Oostenrijkse maaltijd met een 

Barchems tintje. Heerlijke Fritattensuppe, daarna 

aardappeltjes met spek en ui, aardappelsalade, 

groene salade en natuurlijk kon de 

Wienerschnitzel niet uitblijven. Als nagerecht was 

er Apfelstrudel met vanillesaus en/of 

Kaiserschmarn. De tafels waren mooi gedekt en 

iedereen smulde van de door het bestuur 

gemaakte gerechten. 

Viering 15 jarig jubileum Woonplus : Op 7 juni 

a.s. vieren we met ons allen het 15 jarig jubileum 

van de Woonplus. Deze viering vindt plaats in ’t 

Onderschoer. Vanaf 14.00 uur bent u van harte 

uitgenodigd voor een kopje koffie, een drankje en 

een hapje. Het zal een muzikale middag worden, 

met een optreden van het Seniorenorkest. Rond 

16.30 uur zal de feestelijke middag dan weer 

afgelopen zijn. We hopen op uw komst! 

Seniorenuitje: Dit vindt plaats op woensdag 

11 Juli a.s. Dit uitje is bedoeld voor alle 

Barchemse senioren!  

 

Met Bello vertrekken we om 13.30 uur richting 

Ruurlo, voor een bezoek aan museum MORE,  in 

het prachtig gerestaureerde kasteel van Ruurlo. 

Uiteraard wordt er tussendoor ook aan de 

inwendige mens gedacht. Rond 16.30 uur staat er 

een buffetje voor ons klaar bij de 

Wildenborcherhof. Daarna vertrekken we weer 

huiswaarts.  

U kunt zich aanmelden bij Gerda Mulderije Tel. 

441760 of info@woonplusbarchem.nl. Natuurlijk 

ligt er ook weer een opgavelijst in de koffiekamer. 

Ook hierbij hopen we weer op uw komst en maken 

we er met z’n allen een fijne middag van! 
Jetty Huijboom secretaris 

 
Hart voor de Achterhoek : 
Dit is een actie van de Rabobank. Elke vereniging 
of stichting kan zich hiervoor inschrijven. De 
Rabobank stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar 
om deze verenigingen geldelijk te steunen. 
Woonplus Barchem heeft zich hiervoor ook 
ingeschreven, met als doel het behouden en 
organiseren van activiteiten voor de senioren van 
Barchem. 
Bent u lid van de Rabobank, dan heeft u een brief 
ontvangen met daarin de oproep om te stemmen. 
Stemmen kan tussen 22 Mei en 6 Juni 2018 

 
Als u dit doet, denk dan ook aan de Woonplus 
en geef ons uw stem! 

 
 

«Naam» 

«Adres» 

«Woonplaats» 
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Van de bewoners 

Het voorjaar heeft zich op allerlei manieren 

aangekondigd. Alles heeft zich groen gekleurd: 

bomen, struiken.   Ook de vogels zijn druk om hun 

nesten te verzorgen. Waaronder de scholeksters 

die zich overheersend laten horen en menen hier 

de baas te zijn.  

Op 29 maart was de redactie op de koffie om het 

Koffiepraötje uit te delen. 

We hebben op 31 maart ongewenst bezoek 

gehad in de koffiekamer. De commotie en 

trammelant was groter dan de buit, want er is daar 

niet veel te halen. Toevallig hadden we het 

koffiekoortje op bezoek en kon de politie zo met 

ons meezingen. Maar dat weerden ze af. 

Op 5 april werd er een natuurfilm vertoond: Artic 

Tale. Het avontuur van Nanu het ijsbeerjong en 

Seela de walruspup. Zij maken een opwindende 

reis maken naar hun volwassenheid, waarbij hun 

moeders een grote rol spelen. Het was heel 

interessant om te zien en er was een heel goede 

opkomst.  

Op 18 april werd er een Oostenrijkse maaltijd voor 

ons als bewoners verzorgd en opgediend door het 

bestuur. Alle eer aan hen, het smaakte 

voortreffelijk. 

Op 27 april was er een traktatie vanwege 

koningsdag. 

Op 28 april kregen we een traktatie van Jo en 

Herman omdat ze geridderd waren. Het 

koffiekoortje heeft het seizoen afgesloten met het 

zingen van het Wilhelmus in verband met de 

feestelijke - en herinneringsdagen. 

Allen een gezonde en zomerse groet. 
Gerrie Goorman 

 

Koersbal 

De oneven weken op  vrijdagmiddag: van 14.00 

tot 16.00 uur. 
Herman Morsink coördinator, tel. 441 550  
 

De Stamtafel 

Op  6, 13, 20 en 27 juni  en 4, 11, 18 en 25 juli  
kunt u weer meedoen aan de spelletjesmiddag. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Biljartclub Het Station  

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag. 
Ab Luesink, coördinator, tel. 441 647. 
 
Jeu de Boules 
Van maart tot en met november, iedere dinsdag- 
en donderdagmiddag.  

 Aloys Hummelink, secretaris, tel. 441068  

 

 
 Wist u dat ……………………………… ??????? 

………  oud papier op maandag  4 juni en 2 juli 
2018 weer wordt opgehaald?  
………u op 7 juni en 5 juli weer kunt aanschuiven 
bij de Kokkepot om 12.00 uur? 
………  uitje van de Zonnebloem naar de theetuin 
8 juni is? 
……… de Barchemse 4-daagse van 28 juni t/m 1 
juli is? 
……… de picknick van de Zonnebloem 4 juli is? 
 
 
Een lintje van de Koning voor Jo en Herman 
Nijenhuis. 
Wat een prachtige dag voor hen! Dik verdiend 
natuurlijk ook. Vele uren hebben ze 
vrijwilligerswerk verricht  voor kerk, Woonplus, 
DOS, Hoge Weide, PEKLO enzovoort. Geweldig 
dat beide zo in het zonnetje zijn gezet en dat het 
tot het eind toe een verassing is gebleven. Een 
heerlijke taart was er bij de koffie in de Woonplus 
 

 
 

 

 
De Vrijwilliger. 
 
Hart van goud en uit het juiste hout. 
Leeft, geeft en draagt bij, 
steunpilaar in deze maatschappij. 
 
Handen uit de mouwen, 
mannen en vrouwen. 
Wat zijn ze prachtig 
en vereend ….oh zo prachtig. 
 
Vrij en blijvend, 
maar nooit vrijblijvend. 
 
Geen loze beloftes, 
voegt de daad bij het woord. 
 
Onbaatzuchtig en bescheiden, 
Uniek in zijn soort 

.  
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