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Van de bestuurstafel 
Wat fijn dat we het eetcafé weer mochten 
organiseren. De bestuursleden deden hun best en 
als waardering kregen we een mooie roos 
van de bewoners. Het was ouderwets gezellig. 
 
Herman Nijenhuis had een doos met kuikentjes in 
de biljartzaal gezet, die bij de Woonplus kwamen 
logeren!! Echt een paasgevoel. 
 

 
En… we gingen weer op reis. Samen met de 
seniorensoos per bus naar “De Lindesche Molen”. 
Let op:  als de Woonplus een reisje organiseert,  
ben je verzekerd van tropische temperaturen. 
Maar na een rondrit in de gekoelde bus  genoten 
we van een optreden van Rita Oldenhave in de 
molen.  
De dag werd afgesloten in ’t Onderschoer met een 
koud- en warmbuffet. 
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Helaas is onze bewoner Eppie Teunissen vrij 
onverwacht op 26  april overleden. Op 2 mei  
hebben we afscheid van hem genomen. We 
wensen de familie veel sterkte. 
 
Bertus Haytink heeft een nieuwe woonplek 
gekregen bij Klein Arfman in Ruurlo, waar hij het 
gelukkig naar zijn zin heeft. 
 
We hebben besloten te  stoppen met het filmhuis, 
aangezien er met regelmaat films worden 
vertoond in de Barchkerk. 
 
Voor 8 juni hebben de vrijwilligers van de 
Woonplus een uitnodiging gekregen. 
We willen er een gezellige middag van maken. 
Even bijpraten onder het genot van een hapje en 
een drankje. 
 
De RABO bank heeft laten weten dat hun club-
support actie dit jaar zal plaatsvinden van 5 tot en 
met 27 september. In die weken mag U op de 
Woonplus stemmen. U moet dan wel  een 
rekeningnummer hebben bij deze bank. 
 
 

Ter afsluiting van het stamtafel seizoen is er op 29 
juni een bingomiddag. 
Wil Walhof 

 
Van de bewoners 
Zo langzamerhand zijn we weer gewend om aan 
allerlei activiteiten en georganiseerde 
feestelijkheden deel te nemen.  
Zoals het etentje  op 13 april in de koffiekamer dat 
door het bestuur werd verzorgd. Het smaakte 
heerlijk. Bestuur alle eer  !!!!. 
 

 
We kregen  het vertrouwelijke gevoel van samen 
zijn, het kan en mag weer.  
 
De scholeksters hebben  drie  kuikens.  Johan 
Meijer voorziet ze van water.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 6 mei hebben we voor de laatste keer  dit 
seizoen met het koffiekoortje gezongen. Riki en 
Gerrit Morgenstern waren er met  een traktatie. Zij 
waren 60 jaar getrouwd. 
Tot zover deze keer allen een goede gezondheid  
gewenst 
Gerrie Goorman 
 

Jeu de boules 
Van maart tot en met november, iedere dinsdag 
en donderdagmiddag.  

 
Koersbal 
De koersbal is weer begonnen in de kerk, 
aangezien de ruimte in de  Wingerd niet 
beschikbaar is. Vrijdagmiddag om 14.00 uur in de 
oneven weken. 

 
Biljartclub Het Station 
De biljarters beginnen binnenkort weer met de 
zomercompetitie. Er wordt gestreden om de 
koelkasttroffee. 
 

Zomerdag 
Lieflijk streelt de zon op mijn gezicht. 

Ik geniet  en huppel  al spelend, 
blij om het vooruitzicht van een zomerse dag, 

met mijn ogen dicht. 
 
 

Wist u dat ………………………… ??????? 
……… op 7 juni en 4 juli weer oud papier wordt 
opgehaald? 
……… als u Barchhulp nodig heeft, u  06-
47141639 kunt bellen of mailen naar  
barchhulp@gmail.com? 
……… u op 2 juni  kunt aanschuiven  bij de 
Kokkepot? 
………er op 17, 18 en 19 juni een Zomerfair is in 
de Barchkerk? 
………er van 30 juni tot en met 3 juli  na twee 
jaar de Barchemse wandelvierdaagse weer 
gezelligheid in ons dorp brengt? 
 


