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Van de bestuurstafel:  
 
De lente nadert alweer de zomer. Vakantie-
plannen worden gemaakt. Ook de activiteiten van 
de Woonplus worden op een lager pitje gezet. 
Toch staat er ook nog van alles op de planning. 
We wensen u mooie zonnige dagen toe! 
 
Uitstapje Woonplus 
Zoals al vermeld in het vorige Koffiepröatje, gaan 
we 25 juni weer op stap. 
Een klein reisje over de IJssel met de boot, 
onderweg een hapje en een drankje, dit alles 
opgeluisterd met een muzikale noot. Hoe leuk is 
dat? 
Vertrek: 10:30 uur vanaf de Woonplus. 
Kosten: € 10,- per persoon. 
We gaan met een bus en eventueel een aantal 
auto’s richting Deventer, de opstapplaats. In de 
loop van de middag keren we terug in het mooie 
Barchem. 
 

 
 
Niet alleen bewoners van de Woonplus, maar 
alle senioren van Barchem, Zwiep en Nettelhorst, 
kunnen zich aanmelden. Dit kan tot 14 juni bij 
Gerda Mulderije 0573-441760, via de  
 
 

 
 
 
 
 
de intekenlijst in koffiekamer of via 
info@woonplusbarchem.nl 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!! 
 
Lintje van de koning voor Johan Meyer 
Opnieuw een lintje voor een bewoner van de 
Woonplus en wel voor Johan Meyer. 
Hij is lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau. 
Als dank voor o.a. zijn werkzaamheden voor:  
biljartvereniging Exel, biljardbond Lochem/Goor, 
vrijwilliger Anke Marjolein en Stichting de 
Lichtenvoorde, Rent-a-Tent, Brandweer Lochem 
en natuurlijk voor zijn vrijwillige werkzaamheden 
bij onze eigen Woonplus. 
Johan van harte gefeliciteerd! 
 

 
 
 

 

«Naam» 

«Adres» 

«Woonplaats» 

   

mailto:info@woonplusbarchem.nl
http://www.woonplusbarchem.nl/
mailto:info@woonplusbarchem.nl
http://www.rederijceljo.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC_00121.jpg


 

 

Biljartclub Woonplus 

De wintercompetitie is afgesloten met een 
gezellige middag en heerlijk buffetje. 
Jan Dinkelman heeft de 1ste plaats bereikt in deze 
competitie, gevolgd door Bertus Dinkelman op 
nummer 2 en Gerrit Haytink op nummer 3. 
 
Ook in de zomer gaat het biljarten gewoon door. 
Vanaf  20 mei is er gestart met de zomer-
competitie en wordt er gestreden om de fel-
begeerde “Koelkast Troffee”. 
 
Seniorenmiddag Barchemsfeest 
Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel. 
Woensdag 28 augustus vindt de seniorenmiddag 
plaats. Reserveer deze datum alvast in uw 
agenda! 
Vrijwilligers van Contact, Soos, Zonnebloem en 
Woonplus, zijn druk bezig om weer een leuk 
programma samen te stellen. Het programma zal 
rond de klok van 16:00 uur van start gaan. Ter 
zijner tijd hoort / leest u er meer over. Ook waar 
en bij wie u zich kan opgeven. 
 
Barchemse 4-daagse 4 t/m 7 juli 
Wat een prachtig evenement. Elk jaar komen 
honderden mensen wandelen in de prachtige 
omgeving van Barchem. Zet eens een stoeltje 
buiten of maak gebruik van de vele bankjes in 
Barchem, om de wandelaars aan te moedigen of 
om zelf te genieten van al het moois. Ook is er 
elke middag wat te beleven in het Onderschoer 
en/of op het Dorpsplein. Echt de moeite waard om 
een kijkje te nemen! 
  
Pannenkoekendag  
Omdat de Barchschole dit jaar niet in de 
gelegenheid was de organisatie op zich te nemen, 
hebben een aantal kinderen van groep 8 dit 
spontaan opgepakt, met als gevolg een 
onverwachte gezellige middag met heerlijke 
pannenkoeken. 
 
 

 
Monique Esselink  
 

 

 

 

Van de bewoners 

Nu de ijsheiligen voorbij zijn kunnen we  met onze 
planten naar buiten.  Naar hartenlust combineren 
in potten en bakken, want er is vol op keuze bij 
allerlei winkels en bedrijven.    
Op 22 maart werd er door de leerlingen van de 
Barchschole met ondersteuning  van enkele 
ouders  pannenkoeken gebakken.  Keurig 
geserveerd  bij ons in de koffiekamer en voor 
herhaling vatbaar.  
Op 10 april  Eetcafé: Herman Morsink heette ons 
welkom. Daarna werd er lekker gegeten van het 
chineesbuffet wat door het bestuur was verzorgd. 
Het koffiekoortje heeft op vrijdag 26 april haar 
laatste zangochtend van het seizoen verzorgd.  
Fijn dat  het koortje  compleet was.  Ze beginnen 
weer in september. 
Johan Meyer  is op koningsdag geëerd met een 
lintje voor al zijn vrijwilligerswerk bij o.a.: biljart-  
verenigen, Anke Marjolein en brandweer. 
Op  2 mei filmavond: Emoticon, een film met een 
brede glimlach. Een tocht langs kastelen en 
prachtige historische steden  met burchten en 
poorten door heel Gelderland.  Van oost  naar 
west en van zuid naar het noordelijk deel. Daarna 
nog een film over het  Haaksbergerveen van Ben 
Tragter. De beelden werden vertolkt  door Arie 
Ribbers over van alles  wat er leefde en groeide. 
Een prachtig  natuurreservaat. Een ieder vond het 
heel interessant  en er was een goede op komst .   
Allen goede pinksterdagen gewenst.  
Gerrie Goorman 

 

Koersbal 

De oneven weken op  vrijdagmiddag: van 14.00 

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

De Stamtafel 

Laatste keer dit seizoen is 26 juni. Daarna gaan 
we  4 september weer van start. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Biljartclub Het Station  

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

 Wist u dat ………………………… ??????? 

……… oud papier op maandag 3 juni en 1 juli 
2019 weer wordt opgehaald?  
……… u op 6 juni  en 11 juli weer kunt 
aanschuiven bij de Kokkepot? 


