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Van de bestuurstafel 
Na een  erg koud voorjaar lijkt het nu langzaam de 
goede kant op te gaan. De winterjas kan de kast 
in! 
We mogen weer naar de winkels en op bezoek. 
Laten we hopen dat dit nu “de laatste loodjes” zijn 
zodat we in het volgende  Koffiepraötje 
weer activiteiten kunnen vermelden. 
De “jeu de boules” is al voorzichtig  van start 
gegaan met de nodige maatregelen uiteraard. 
Ook zijn velen van ons al gevaccineerd en dat 
geeft een goed gevoel. 
Zoals steeds het afgelopen jaar wachten we de 
berichten af, maar met iets meer optimisme. 
Achter de schermen is er wel gewerkt. Herman 
Koeleman heeft de tafels in de koffiekamer gelakt 
en de vlaggenmast een opknapbeurt gegeven met 
assistentie van enkele bewoners. 
Ook hebben we in de koffiekamer nieuwe 
koffiekopjes gekregen. Nu maar  hopen dat die 
veel gebruikt gaan worden. 
 
Nieuwe bewoner 
Mevrouw Gerrie Hulshof heeft een appartement 
betrokken binnen de Woonplus. Zij is als jarenlang 
vrijwilliger goed bekend bij de bewoners. 
Van harte welkom Gerrrie en veel woonplezier! 
Wil Walhof 
 

 

 

 
 

Veldzicht 
In het buitengebied 
worden de bloemen 

niet buiten gezet 
ze staan er al 

 
Vlijen zich breeduit 
neer aan de voet 

van bomen zo stoer 
als Achterhoekse kearls. 

 
Puur, frank en vrij 
kijk dan  toch, hoe 
alderbarstend mooi 

ze daar staan te wezen. 
 

Diep geworteld in een 
landschap vol historie 

zo fragiel en sterk ineen 
als was het Brussels kant. 
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Van de bewoners 
Wat hebben we mooie  en gevaarlijke winter-
dagen gehad. Vooral voor de schaatsers en 
sneeuwliefhebbers. We zijn er nog niet want 
maart roert zijn staart en april doet wat hij wil. 
Maar de voorjaarsbloeiers lonken al naar de lente. 
Zo ook met de corona komt er een beetje 
versoepeling in het vooruitzicht.  
Deze maand worden enkelen van ons 
gevaccineerd en dan zien we wel hoe het verder 
verloopt.  
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 
onze bewoonster Thea Karnekamp. We wensen 
haar dierbaren veel sterkte met het verlies.              
Voor de palmzondag kregen we allen een attentie  
van de Zonnebloem. 
Op 1 april (geen grap) werd er een bloembakje 
bezorgd door het bestuur  namens de Woonplus. 
En op Koningsdag werden we getrakteerd  op een 
oranjebol, die was heel lekker. Stichting Woonplus 
dank voor al deze attenties. 
Allen  een goede gezondheid                                                                                                                                                               
Gerrie Goorman 
 

 Wist u dat ………………………… ??????? 
……… op 7 juni en 5 juli weer oud papier wordt 
opgehaald? 
 
 

Wat is leven 
Op een zekere dag, toen de vogels moe van het 
zingen waren, ontstond er een grote stilte.  
 

Toen hoorde men een vink, die vroeg: “Wat is het 
leven?” 
Alle vogels schrokken op uit hun siësta en dachten 
diep na. De nachtegaal zong: “Het leven is een 
zang!”  

 

 
 

“Neen,” zei een mol die juist bovengronds kwam, 
“Het leven is een ontwaken uit de duisternis.” 
“Het is een korte zomerdag,” juichte een dansend 
vliegje. “Slechts zware arbeid is het,” zei de mier. 
 

De ekster lachte. Alsof de natuur verontwaardigd 
was, begon het zacht te regenen, en de vallende 
druppels ruisten: “Het leven bestaat alleen uit 
tranen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Wat een vergissing!” krijste de arend hoog in de 
lucht,  “Het leven is vrijheid en kracht!” 
De avond viel en het zonlicht lag als  goud over de 
aarde. De avondbries zuchtte: “Het leven is een 
droom.” 
 

Toen werd het nacht en de uil zette zijn bril op en 
zei op ernstige toon: “Het leven is een leerschool.” 
Midden in de nacht kraaide de haan: 
“Waakzaamheid is het leven!” 
De zon had het gehoord en kwam stilletjes boven 
de einder kijken, in een schilderij van goud en 
zilver: “Het leven is steeds herbeginnen,” stond in 
de wolken geschreven. 


