Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Opgericht 31 oktober 2002

Kamer van Koophandel
Rabobank
secretariaat:
Vrochterdijk 4-A
7244 PJ Barchem
T 0573-441721
E info@woonplusbarchem.nl

0811 06 97
Veluwe en Twente
NL66 RABO 0336 6157 36
locatieadres:
Borculoseweg 4-L
7244 AS Barchem
www.woonplusbarchem.nl

Redactie:
Corrie van der Dussen/ Monique Esselink c.vanderdussen@hetnet.nl april 2018
Productie:
Jannie Dinkelman
Sluitingsdatum kopij juni 2018: 15 mei 2018

Van de bestuurstafel:
Bestuurswisseling: Gerrie Nijhof en Rita
Asselman hebben inmiddels afscheid genomen
van het bestuur als algemeen bestuurslid en
secretaris. Hun opvolgsters zijn Monique Esselink
en Jetty Huijboom.
Monique Esselink
Beste lezers van het Koffieproatje. Ik ben sinds
februari nieuw bestuurslid van de Woonplus en wil
me daarom graag aan jullie voorstellen.
Ik heet Monique Esselink en woon in Barchem, in
het Zwiepsebrook om precies te zijn.
Ik ben getrouwd met Henk en we hebben twee
kinderen: Jan en Meike.
Naast de hand- en spandiensten die ik verricht op
onze boerderij, werk ik met veel plezier bij
Buurtzorg Lochem/Laren.
Vanuit het bestuur, zal ik deel gaan nemen aan de
redactie van het Koffieproatje.
Het is nog wel even wennen, maar ik ga ervan uit
dat dit goed komt.
Ik hoop jullie binnenkort te ontmoeten in de
koffiekamer of anders op een van de activiteiten
die georganiseerd worden.
Jetty Huijboom
Graag wil ik me even voorstellen als de nieuwe
secretaris van het bestuur van Woonplus. Ik vind
het heel leuk dat ik dit mag doen.
Sinds december 2015 woon ik in het mooie
Barchem. Oorspronkelijk kom ik uit Haarlem,
maar ik heb meer dan 40 jaar in IJmuiden
gewoond met mijn man en drie dochters. Mijn hele
leven werkte ik in diverse zorginstellingen, de
laatste 13 jaar van mijn werkzame leven als
maatschappelijk werker in een revalidatiekliniek.
Het grootste deel van ons leven woonden we
onder de rokende pijpen van Hoogovens, later

TaTa Steel. Na onze pensionering wilden we
graag wat meer in de natuur gaan wonen.
We hebben gekozen voor Barchem, omdat het
midden in de natuur ligt, waar we kunnen
wandelen en fietsen.
Onze oudste dochter en haar man zijn een half
jaar na ons, vanuit Utrecht, naar Lochem
verhuisd, waar zij met hun drie jonge dochters
wonen. Voor ons natuurlijk heel leuk en gezellig.
Ik heb heel veel zin om me verder te verdiepen in
het hele Woonplusgebeuren. Wat zijn er veel
activiteiten, ik sta er versteld van. Daar ik niet
bekend ben met Barchem zal het me wel enige tijd
kosten om me goed in te werken en alle bewoners
te leren kennen. Maar dat zal zeker lukken als u
me daarbij een beetje helpt.
Bij een van de vele activiteiten zal ik u zeker
ontmoeten.
Eetcafé
Woensdag 18 april om 12:00 uur wordt er weer
een heerlijke maaltijd gekookt en geserveerd,
door het bestuur van de Woonplus voor de
bewoners van de Woonplus.
Het thema dit jaar is Oostenrijk met een
Barchemse twist. Vanaf 4 april ligt er een
intekenlijst klaar op de koffietafel.
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«Woonplaats»

Viering 3e lustrum
Op donderdag 7 juni is er een feestelijke middag.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Het Filmhuis
Er zal op 5 april een natuurfilm vertoond worden.
Aanvang : 19:00 uur.

Jetty Huijboom secretaris

Wist u dat ……………………………… ???????

Van de bewoners

De niejjoarsvisites achter de rug. Alhoewel
deze het meest worden gehouden zolang de
R in de maand is. Maar waarschijnlijk heeft
de griep de boel aardig ontregeld met hevige
hoestbuien en koorts. Door de strenge vorst
zijn de bacteriën hoop ik op de vlucht en
doodgegaan. We zijn er nog niet want maart
roert zijn staart en april doet wat hij wil.
Woensdag 21 februari
heeft de familie
Rappel afscheid genomen na 14 jaren om de
week koffie schenken. Als
dank en
waardering hiervoor kwam Dini Derksen hun
verrassen met een bloemetje en wij als
bewoners werden getrakteerd op een
krentenbolletje.
Het koffiekoortje heeft op 24 februari weer
een nieuwe start gemaakt. Fijn dat het weer
gaat .
Riki Semmelink is een trouwe gast op de
koffiemorgen geworden wat ze als heel fijn
ervaart. Door haar werk voor de Welfare
worden wij ook geïnspireerd door haar
handvaardigheden.
De familie Rossel is al aardig geïnstalleerd,
maar zijn nog druk bezig om alles een plek te
geven. De lichaamsklachten van Ineke tijdens
de hele verhuizing zijn nu aan het bijkomen.
Alles op zijn tijd dan komt het wel goed.
Verder wens ik voor een ieder goede en
gezonde paasdagen toe.
Gerrie Goorman

Koersbal
De oneven weken op vrijdagmiddag: van 14.00
tot 16.00 uur.
Herman Morsink coördinator, tel. 441 550

De Stamtafel
Op 4, 11 en 25 april en 2, 9, 23 en 30 mei kunt
u weer meedoen aan de spelletjesmiddag.
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643

Biljartclub Het Station
Iedere maandag-, dinsdag-,
donderdagmiddag.
Ab Luesink, coördinator, tel. 441 647.

woensdag-

en

……… oud papier op maandag 9 april en 7 mei
maart 2018 weer wordt opgehaald?
………u op 5 april en 3 mei weer kunt
aanschuiven bij de Kokkepot?
……… op 18 april weer een Soosmiddag is en 16
mei het uitstapje met Bello??
………er op 7 april voetbalvereniging SVBV 70
jaar bestaat
………er op 19 mei de jaarlijkse Rommelmarkt
van de Barchschole is?

‘t Lentezonnetje
‘t Lentezonnetje is gekomen,
Tovert groen aan alle bomen,
Strooit in tuin, in veld, langs wegen,
Mild een bonte bloemenregen,
Geeft natuur weer wond’re pracht,
Schoonheid, weelde, jeugd en kracht.
‘t Lentezonnetje spreidt zijn schoon,
Spreidt zijn schoon alom ten toon.
‘t Lentezonnetje speelt door ‘t lover,
Sprankt door ‘t bos zijn lichtgetover,
Dartelt over blad en bloemen,
Streelt de bijen, die zacht zoemen,
Zet natuur in kleur en pracht,
Schenkt de wereld kleur en pracht.
‘t Lentezonnetje spreidt zijn schoon,
Spreidt zijn schoon alom ten toon.
‘t Lentezonnetje zendt zijn stralen,
Over heuv’len en door dalen,
Gluurt verlokkend door de ruiten,
Noodt zo vriend’lijk: ‘Kom, naar buiten’,
Schouw natuur in wond’re pracht,
Loof haar schoonheid, wond’re pracht.
‘t Lentezonnetje spreidt zijn schoon,
Spreidt zijn schoon alom ten toon.

