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Van de bestuurstafel 
 
Nieuwe kunst in de Woonplus. 
Een aantal maanden hebben er schilderijen 
gehangen van Joyce Hermans uit Borculo. Het 
was weer tijd voor iets anders. We hebben 
Annelies Bakker bereid gevonden om haar 
schilderijen tentoon te stellen in de koffiekamer en 
biljartruimte. Deze werken zullen er ongeveer 
weer een half jaar hangen. 
 
Hallo allen, 
Ik ben Annelies Bakker wonende in Ruurlo 
getrouwd met Alex die uit Barchem kwam. Ik ben 
werkzaam in de zorg als ziekenverzorgster. 
Een aantal jaren geleden ben ik door een T.I.A in 
de ziektewet gekomen en moest daardoor alles 
twee maanden op een laag pitje zetten. Ik ben 
toen als uitdaging begonnen met schilderen in de 
brush techniek (schilderen met droge kwast, 
olieverf op aquarel papier). Wat ik niet verwacht 
had, het ging me best goed af!    
Mijn passie voor mensen blijft, dat zie je ook in de 
portretten terug. Nu ben ik ook veel met acryl verf 
aan het schilderen met een paletmes. Ik hoop dat 
u het mooi vindt. Op het kastje in de koffiekamer 
ligt een notitieboekje, waar u eventueel uw 
reacties in kunt zetten. 
Groet Annelies 

 
Vrijwilligersoverleg dinsdag 25 oktober 2022 
Na een paar jaar van afwezigheid door de Corona, 
willen we dit toch weer op gaan starten. Dinie 
Derksen is druk bezig met het organisatie hiervan.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De vrijwilligers ontvangen binnen niet al te lange 
termijn een uitnodiging, met wat meer details. 
 
Nieuwe vrijwilligers gevraagd voor de 
Stamtafel 
Bent of kent u iemand die van spelletjes houd? 
Dan is dit misschien iets voor u. 
Het is elke woensdagmiddag, behalve wanneer er 
Seniorensoos is. 
 
20 jarig bestaan Woonplus 
Officieel is dit 31 oktober 2022. 
U hoeft geen groot feest te verwachten, toch zijn 
we wel voornemens er wat extra aandacht aan te 
besteden. U hoort/leest er meer van, te zijner tijd. 
Monique Esselink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Naam» 
«Adres» 
«Woonplaats» 
 
 

mailto:info@woonplusbarchem.nl
http://www.woonplusbarchem.nl/
mailto:c.vanderdussen@hetnet.nl


 

Van de bewoners 
Na al die warme zomerse dagen zijn we weer blij 
met wat verkoeling en de regen. Dat was hard 
nodig en zo zijn we in de herfst aangeland. 
Alle activiteiten zijn weer begonnen. 
Het Barchems  feest heeft het  spits afgebeten. Op 
20 augustus  koffie drinken met de wegversierders 
en ‘s avonds een goed verzorgde barbecue. Een 
goede opkomst en prachtige weer. Organisatie 
hartelijk dank.!!  
Op dinsdagavond zijn we met Bello door de 
verlichte straten gegaan. De dorpsbewoners 
hadden er veel werk van gemaakt. Heel fijn dat de 
animo na de corona jaren weer terug is. 
Donderdag een gezellige feestelijke middag met 
het Brook Duo met liedjes  en schetsjes uit die 
goeie oude tijd  (????). Dit alles werd verzorgd 
door het Vereniging Contact -Zonnebloem-
Ouderensoos- en De Woonplus.  Tot slot werd  er 
nog op een  ijsje  getrakteerd  van de Kalenberg. 
Alle medewerkers bedankt. 
Ook hebben wij  genoten van de prachtige 
optocht.     
Zaterdag 10 september  werden we verrast met 
een grote pot chrysanten  van de Zonnebloem 
vanwege de Nationale  Ziekendag.  
Tot een volgende keer. 
Gerrie Goorman 
 

 

Nieuwe Bewoner 
Een van de nieuwe bewoners is Gerrit Nijkamp. 
 
Gerrit werd geboren op 5 januari 1954 in 
Barchem. Op boerderij Klomphaar aan de 
Hazelberg.  Hij is altijd in Barchem blijven wonen. 
Gerrit is getrouwd geweest met Sylvia. Zij hebben 
twee zonen, Mark en Alex en drie kleinzonen. Ze 
bezoeken hem regelmatig en hij beleeft daar veel 
plezier aan. 
Wat betreft zijn hobby’s, hij heeft er veel (gehad). 
Regelmatig was hij te zien in de Barchemse revue. 
Hij heeft gevoetbald  bij SVBV. Foto is terug te 
vinden in het boek Barchem. Ook heeft hij vaak 
kantinedienst gedaan. 
Bij de Witte Wieven tochten heeft hij ook 
meegedaan. Vertellen zoals bakker Postel en Dirk 
Rossel. Bij de Witte Wieven uitspanning heeft hij 
dienst gedaan als ambulant serveerder. 
En daarnaast heeft hij ook altijd gewerkt. 
Hij begon als kok bij “De Lochemse berg”. Je 
herinnert je vast nog wel het kleine huisje tussen  

 
de weg en het fietspad. Daar woonde hij met zijn 
gezin. 
Daarna is Gerrit gaan werken bij COVECO 
Borculo, in de slagerij. Toen die dichtging is hij 
naar de Twentse Kabelfabriek gegaan, eerst in 
Lochem, later in Haaksbergen. 
Ondertussen is de familie verhuisd naar Barchem, 
Heidehoflaan. Met z´n gezondheid ging het niet zo 
goed. Eerst blaaskanker. Daarna een CVA. 
Daarom is hij nu verhuisd naar “Het Station”. 
En hoe bevalt hem dat? In één woord: geweldig! 
Veel aanspraak. Gezellig koffie drinken. Bij het 
biljarten kijken. Alles gelijkvloers. De scootmobiel 
voor de deur. Het opladen ook. Door de 
achterdeur kan hij uit en IN. 
Gerrit krijgt verder  hulp in de huishouding en 
thuiszorg. 
Hij hoopt hier nog lang te blijven wonen. 
 

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 biljartclub “ Het Station” heeft na het afronden 
van de onderlinge (winter) competitie, in de 
zomermaanden een andere onderlinge uitdaging 
gespeeld: de strijd om de zogeheten “ koelkast 
trofee”.  Die wordt gespeeld via het afval (knock-
out) principe. Via loting worden koppels gevormd 
die de wedstrijd tegen elkaar biljarten. De winnaar 
komt een ronde verder tegen een andere winnaar.  
En zo gaat het getrapt verder tot een finale. Daarin 
kwamen deze zomer Willem Groot Wassink en 
Tony Loopuyt tegen  elkaar te spelen. 
Het was een fraaie partij waarin beiden mooie 
foto’s patronen op de biljarttafel legden. 
Uiteindelijk trok Willem de winst naar zich toe. 
Verrassend is meestal dat de koelkast dan wordt 
geopend voor het rondje dat de winnaar geeft aan 
de toeschouwers. De trofee is een wisselprijs die 
het jaar daarop moet worden overgedragen aan 
de nieuwe winnaar. Zijn naam blijft op de trofee. 
Als een speler drie maal achtereen  de competitie 
wint, blijft de trofee in zijn bezit. 

 
Wist u dat ………………………… ??????? 
……… op 3 oktober en 7 november weer oud 
papier wordt opgehaald? 
……… als u Barchhulp nodig heeft, u  06-
47141639 kunt bellen of mailen naar  
barchhulp@gmail.com? 
……… u op 6 oktober en 3 november  kunt 
aanschuiven  bij de Kokkepot? 


