
   Stichting Vrienden Woonplus Barchem 
Opgericht 31 oktober 2002 

Kamer van Koophandel   0811 06 97 Veluwe en Twente  
Rabobank    NL66 RABO 0336 6157 36 
secretariaat:    locatieadres: 

0573-462826   Borculoseweg 4-L 

     7244 AS  Barchem 

    
info@woonplusbarchem.nl  www.woonplusbarchem.nl   

 

 

 

 

 
 

 
Redactie: Corrie van der Dussen/ Monique Esselink c.vanderdussen@hetnet.nl april 2020 
Productie: Jannie Dinkelman 
Sluitingsdatum kopij juni 2020: 15 mei 2020 
 

 
 
Van de bestuurstafel 
Wat een bijzondere tijd. Heel de wereld en dus 
ook Nederland en Barchem, is in de greep van het 
Coronavirus. En laten we eerlijk zijn, we kunnen 
niet voorzichtig genoeg zijn! Ook voor de 
activiteiten in de Woonplus heeft het virus 
consequenties.  
Tijdens een ingelaste bestuursvergadering heeft 
het bestuur unaniem besloten er verstandig aan te 
doen om alle activiteiten, georganiseerd in de 
Woonplus, te staken tot en met in ieder geval 31 
maart. Koffiekamer en biljartruimte zijn alleen nog 
toegankelijk voor bewoners van de Woonplus.  
We kunnen uiteraard niet vooruitlopen op de 
periode daarna. We houden de berichtgevingen 
nauwlettend in de gaten.  Wordt vervolgd. 
 

Omzien naar elkaar 
Voor velen, met name ouderen, is er een 
eenzame tijd aangebroken. Het advies om zoveel 
mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk 
mensen te ontmoeten, veroorzaakt dit. Met z’n 
allen  kunnen we dit verminderen door, ondanks 
alle maatregelen, wel naar elkaar om te blijven 
kijken. Een telefoontje kan natuurlijk altijd. 
Aanbieden een paar boodschapjes te doen …… 
Het zijn maar kleine dingen, die eenzaamheid 
toch kunnen verminderen.   
 

Nieuwe bewoners en nieuwe voorzitter 
De heer en mevrouw Bannink hebben een 
appartement binnen de Woonplus mogen 
betrekken. Welkom en veel woonplezier gewenst! 
 
Na 9 jaar voorzitterschap heeft Herman Morssink 
zijn functie  per 10 maart 2020 beëindigd. Herman 
nogmaals hartelijk bedankt voor alle tijd die je in 
de Woonplus hebt gestoken. Herman heeft  

 
 
 
 
aangegeven graag het Koersbal te willen blijven 
begeleiden.   
 
Gelukkig hebben we een nieuwe voorzitter 
kunnen vinden in Richard van Holland.  Hij zal (als 
de regels rondom het Coronavirus het toelaten), 
zo snel mogelijk komen kennismaken. Welkom in 
het bestuur en succes gewenst. 
 

Eetcafé 1 april 
Helaas kan het aangekondigde eetcafé op 1 april 
geen doorgang vinden in verband met het 
Coronavirus. 
 

Vrijwilligersmiddag 12 mei 
Een gezellige middag voor al onze vrijwilligers. 
Aanvang is 14.00 uur. Hilda Haselberg heeft haar 
medewerking toegezegd.   
Monique Esselink 
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Ditjes en datjes 

· De heer De Wolf is verhuisd naar Lochem en 
heeft twee rollators geschonken aan de 
Woonplus. Deze zijn voor algemeen gebruik. Doe 
er uw voordeel mee.  
· Het jaarlijks uitje voor alle senioren van 
Barchem, Zwiep en Nettelhorst, is in 
voorbereiding. In volgend Koffieproatje daarover 
meer.   
· Na jarenlange noeste arbeid is deze maand het 
Barchemboek verschenen. De officiële uitreiking 
is uitgesteld. 
· Activiteiten rondom 75 jaar bevrijding Barchem, 
Zwiep en Nettelhorst: zie hiervoor de 
Barchberichten. Uw extra aandacht voor 25 april: 
bevrijdingscafé. Een middag vullend programma 
met films en verhalen. Aanvang 13.30 uur. 
 
 

 

 

 

Van de bewoners 

Of we er wel of niet over corona willen praten, we 
kunnen er niet meer omheen. Ook het bestuur van 
de Woonplus heeft haar maatregelen moeten 
nemen. De activiteiten voor de mensen van buiten 
liggen stil, ook voor de koffie schenksters. Dit 
verzorgen we nu zelf.  Hiervoor zijn mensen 
ingeroosterd. 
Zaterdag 29 Februari is het koffiekoortje er weer 
geweest. Ze zijn bijna weer compleet. 
Filmavond op 5 maart. Een  fascinerende reis per 
trein  door indrukwekkende  landschappen van 
Nieuw-Zeeland en Australië. En enkele sketches 
en liedjes  uit film over Dorus “Alles van onze 
gabber”. Tenslotte een film van Ben Tragter   “De  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Lebbenbrugge, het hele jaar rond met rogge”, 
onder andere de verbouwing. Er was voor deze 
avond een heel goede opkomst. 
 7 maart  De nieuwe bewoners, de familie 
Bannink, hebben ons getrakteerd op iets lekkers 
bij de koffie. We wensen hun fijn woonplezier.  
We wensen elkaar veel sterkte  in deze roerige tijd  
over het coronavirus . 
Gerrie Goorman 

  
Koersbal 

Op alle oneven weken op de vrijdagmiddag van 

14:00 tot 16:00 uur. 

Kom gerust langs en doe mee! 
Volg de berichten. 
Herman Morsink coördinator, tel. 441 550  

 

De Stamtafel  

Op woensdagmiddag, volg de berichten. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

Biljartclub Het Station  

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

Jeu de Boules 
De jeu de boules is in maart weer van start 
gegaan. 

 

Wist u dat ………………………… ??????? 

……… oud papier op maandag 6 april en 11 mei 
weer wordt opgehaald?  
……… u op 2 april  en 7 mei weer kunt 
aanschuiven bij de Kokkepot? 
……… als u Barchhulp nodig heeft, u  06-
47141639 kunt bellen of mailen naar  
barchhulp@gmail.com? 
……… er op 15 april en 20 mei (reisje) weer een 
Soos-middag wordt gehouden in ’t Onderschoer?  
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