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Van de bestuurstafel:
Bestuurswisseling.
Jetty Huyboom, heeft aangegeven haar
secretariële werkzaamheden voor de Woonplus,
niet langer te kunnen combineren met haar
andere vrijwilligerswerk o.a. voor het Alzheimer
café. Ze heeft in de bestuursvergadering van 23
oktober j.l. afscheid genomen. Via deze weg
willen we Jetty nogmaals hartelijke danken voor al
het werk dat ze in deze korte periode heeft
verricht voor de Woonplus en de Barchemse
gemeenschap.
Gelukkig hebben we in een tijd, waarin vrijwilligers
niet voor het oprapen liggen, een uitstekende
opvolger kunnen vinden in Wil Walhof.
Wil is een bekende Barchemer geworden door de
lekkerste appeltaart te bakken tijdens “Heel
Barchem Bakt”. Maar natuurlijk kent u haar ook al
als vrijwilligster van de Woonplus van het
koffieschenken.
Wil heel veel succes gewenst met je nieuwe taak
als secretaresse.

Ook de Witte Wieven zijn weer actief in het Zwiepsebroek.

De decembermaand is weer in aantocht!
Dit betekent dat er weer veel te doen is de
komende maand. Ook in de Woonplus is er van
alles te beleven.

Sinterklaas avond.
Op maandagavond 3 december komt Sinterklaas
de Woonplus bezoeken, samen met zijn Piet. De
avond wordt in samenwerking met de
Zonnebloem georganiseerd en is uitsluitend
bedoeld voor bewoners van de Woonplus.
Het wordt vast weer een ouderwets gezellige
avond, met warme chocolademelk, lekkernijen en
misschien wel een cadeautje?
Aanvang : 19.00 uur in de koffiekamer.
Kasoavend.

Pannenkoeken eten op Kasoavend, een echte
Achterhoekse traditie, die door de Woonplus in
ere wordt gehouden. Alle senioren van Barchem
worden hiervoor van harte uitgenodigd op
vrijdagmiddag 21 december. Vanaf 17.00 uur
bent u van harte welkom in de Wingerd. Naast
een voedzame maaltijd is er ook muziek, zang en
een kerstverhaal met medewerking van Het
Koffiekoortje en Marianne Weenink.
Opgave is hiervoor wel noodzakelijk en kan tot 14
december via het aanmeldformulier op de
koffietafel of door te bellen met Gerda Mulderije
0573-441760.

«Naam»
«Adres»
«Woonplaats»

Nieuwjaarsvisite.
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het
al weer 2019! Het plan is om op dinsdagavond 8
januari met bewoners, vrijwilligers en bestuur van
de Woonplus en senioren van Barchem het glas
te heffen op het nieuwe jaar. Deze avond zal
worden opgeluisterd door het muzikale duo Een
Paar Apart uit Eibergen.
U bent van harte welkom om 19.00 uur in de
koffiekamer van de Woonplus.

Zaterdag 10 november werden we getrakteerd op
bolussen bij de koffie. Die waren de avond ervoor
gebakken door de deelnemers van de dorpskwis.
Hennie Wildschut deelde ze uit en had meteen
wat vragen van de kwis voor ons. Dat was
heel gezellig.
Ondanks dit fraaie weer (tot nu nog) gaan we
richting de Sinterklaas (wat een gedoe over de
Pieten zeg) en de Kerst. Bij deze wens ik jullie
allen goede en gezonde feestdagen. Tot in het
nieuwe jaar.
Laat het buiten maar stormen
Zo hard als het wil
Het zonnetje binnen schijnt vriendelijk en stil
Voor ouden en jongen
Voor groot en klein
Voor ieder kan het binnen een zonnetje zijn.
(een liedje uit een heel oud zondagschool boekje)
Gerrie Goorman

Nieuwe rolstoel.
Altijd handig dat er een rolstoel beschikbaar is
voor uitjes, activiteiten en calamiteiten. De
aanwezige rolstoel, een oudje, regelmatig
gebruikt en heel vaak gerepareerd door Ab, om
nog weer even mee te kunnen.
Het aanbod van de BOV (Barchemse
Ondernemersvereniging) kwam dan ook als
geroepen. We krijgen van hen een gloednieuwe
rolstoel aangeboden. Deze is nu in bestelling.
Een ontzettend mooi cadeau, waarvoor we heel
erg dankbaar zijn! Er komt nog een momentje
waarop deze stoel officieel wordt aangeboden.
Monique Esselink

Van de bewoners
Wat is de natuur nog rustig. Je zou niet zeggen
dat we midden in de herfst zitten. Alhoewel de
bladeren flink beginnen te vallen. Rini
Meyer heeft nog even in het ziekenhuis
gelegen met een bacterie in haar knie. Na een
paar weken rusten gaat ze vandaag 15 november
naar het ziekenhuis in Groningen voor een
operatie en behandeling. We wensen haar veel
sterkte.
Op 1 november was er een filmavond met de film
As it is in Heaven van Kay Pollak. Het ging over
een jongentje dat op een dorpsschool werd
gepest, vernederd en geslagen. Hij is toen
verhuisd. Hij had een droom om mensen met
muziek gelukkig te maken. Hij werd een beroemd
dirigent. Raakte overspannen en keerde terug
naar zijn volksdorpje in Zweden. Daar wordt hij
dirigent van een koortje dat hij op zeer hoog
niveau weet te brengen. Ze gaan naar Oostenrijk
om mee te doen aan een songfestival. De
meesten van hen waren nog nooit in het
buitenland geweest. Het spel van de acteurs en
de menselijkheid van hun personages maakte het
erg boeiend.

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

De Stamtafel
Op 5 en 12 december en 2, 9 en 23 januari 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

Het Filmhuis
Op 7 maart en 2 mei wordt er weer een film
vertoond
Jeu de Boules :
Maar liefst 29 leden telt de Jeu de Boules club op
dit moment. Aanmelden is nog steeds mogelijk.
Kom gerust een keer kijken en/of deelnemen.
Wist u dat ……………………………… ???????
……… oud papier op maandag 3 december en 7
januari 2018 weer wordt opgehaald?
………u op 6 december en 10 januari weer kunt
aanschuiven bij de Kokkepot?
……… op 19 december en 16 januari weer een
Soosmiddag is?
……… de redactie u prettige kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar wenst?

