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Van de bestuurstafel 
Langzamerhand verdwijnen alle bladeren van de 
bomen en komt de winter zichtbaar  dichterbij. De 
Woonplus heeft weer van allerlei gezellige 
activiteiten gepland staan nu de winterperiode 
weer aanbreekt. 
 

Rabobank Hart voor de Achterhoek 
Ook de Woonplus had zich hiervoor aangemeld, 
evenals vele andere verenigingen. Leden van de 
Rabobank konden een stem uitbrengen op hun 
favoriete vereniging. Elke stem was een geld- 
bedrag waard. Woonplus heeft best veel stemmen 
gekregen, want er is een bedrag van 437,61 euro 
gespaard. Iedereen die heeft gestemd, super 
bedankt! Hiervoor kunnen weer leuke dingen 
georganiseerd worden. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sinterklaas komt 4 december  
Ook dit jaar hebben we de Sint weer kunnen 
strikken om hoogst persoonlijk de cadeautjes te 
komen brengen. Hij heeft zelfs beloofd om een 
van zijn Pieten mee te nemen. We zullen zien! 
Alle bewoners van de Woonplus zijn om 19.00 uur 
uitgenodigd in de koffiekamer. Het  wordt vast  
 

 
 
 
weer een gezellige avond met lekkernijen en 
vooral gezelligheid. De cadeautjes worden ook dit 
jaar weer verzorgd door de Zonnebloem afdeling 
Barchem. 
 

Kerstviering 18 december 
Dit jaar in een ander jasje. We hebben er voor 
gekozen om dit jaar samen te gaan werken met 
de Soos. De maand december is voor iedereen 
een drukke maand, ook voor de ouderen. Omdat 
het best lastig was een geschikte datum te vinden 
zonder in elkaars vaarwater te zitten, is de 
samenwerking gezocht. U wordt om 14.00 uur 
verwacht in  het Onderschoer. U wordt in 
kerstsfeer ontvangen met medewerking van het 
Koffiekoortje. Daarna is er een leuk programma  
samengesteld met de nodige pauzes voor een 
drankje en een praatje. Rond 16.45 uur wordt de 
soep opgediend, gevolgd door ouderwetse 
pannenkoeken met spek, worst en naturel, 
gebakken door Herman en Ab. Als afsluiting een 
overheerlijk nagerecht. 
Tussen 18.30 en 19.00 uur denken we te kunnen 
afsluiten. De kosten zijn €15,= per persoon. Wel 
graag opgeven, kan ter zijner tijd via het formulier 
op de koffietafel.  
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Nieuwjaarsvisite 7 januari 2020 
En dan is het alweer nieuwjaar! 
De jaarlijkse nieuwjaarsvisite is op 7 januari van 
19.00 tot ongeveer 21.00 uur. De avond is 
bestemd voor bewoners Woonplus, vrijwilligers en 
senioren van Barchem, Zwiep en Nettelhorst. 
Samen heffen we dan het glas op weer een nieuw 
jaar. 
Arie Haanepen uit Diepenheim, alias tante Annie, 
zal de avond van een vrolijke noot voorzien, dit 
alles onder het genot van een hapje en een 
drankje. Iedereen is van harte welkom! 
Monique Esselink 

 

 

Van de bewoners 

Op dit moment is het heel rustig op het Station.  
Zoiets als stilte voor de storm. De feestdagen 
komen zo zoetjes aan in het vizier. De natuur geeft 
het al aan: vorst, wind, regen en de bomen 
beginnen met blad te strooien. 
De filmavond van 10 oktober werd goed bezocht. 
Er werd een film getoond  van een vakantie van 
Johan en Rinie Meijer over  Suriname in 2006 en 
2008. Ze bezochten  daar onder andere: 
Paramaribo, Nieuw Amsterdam en Zanderij. Ze 
hebben gevaren op het Brokopondo stuwmeer, de 
Marowijne kreek en de Tapanahoni rivier. En het 
gebergte de Rooseveltpiek. Ze zijn in Apetina, een 
indianendorp geweest.  
Daar zijn  nog schoolspulletjes voor ingezameld.  
Heel interessant om te zien. Johan is op 9 
november weer  voor drie weken  naar Suriname 
vertrokken. 
Viverion  heeft op de laatste treden van de trappen 
een witte streep  aangebracht, zodat deze goed 
zichtbaar  zijn.  
Allen een goede gezondheid gewenst met of 
zonder griepprik .       
Gerrie Goorman 
 
  

Boek huisarts Ten Hoopen 
Op 21 oktober  was de heer Ten Hoopen uit 
Drenthe  aanwezig tijdens de vrijwilligersmiddag. 
Op een liefdevolle manier vertelde hij over zijn 
leven als huisarts in een Drents dorpje. Hij heeft 
hierover ook een boekje geschreven. De 
Woonplus heeft één boekje aangeschaft, dat door  
u allen geleend kan worden. Het boekje ligt in de 
boekenkast van de koffiekamer. Heeft u het 
boekje uit, leg hem dan zo snel mogelijk weer 
terug, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt het 
boekje in te zien. 

 

Koersbal 

Op alle oneven weken op de vrijdagmiddag van 

14:00 tot 16:00 uur. 

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

 

 

De Stamtafel  

Op woensdagmiddag  4,11 december en 8, 23 en 

30 januari. 
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643 

 

 

Biljartclub Het Station  

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

Filmhuis  
Laat nog even op zich wachten. Voorlopig staan 
er voldoende activiteiten op het programma. In het 
volgende koffiepraötje staat de nieuwe datum. 
 
 

Jeu de Boules 
Winterstop tot en met februari.  
De jeu de boules mensen zijn tijdens deze 
winterstop uiteraard van harte welkom bij de 
andere activiteiten van de Woonplus bv. koersbal 
en/of stamtafel. 
 

 

Wist u dat ………………………… ??????? 

……… oud papier op maandag 2 december en 6 
januari weer wordt opgehaald?  
……… u op 5 december  en 9 januari weer kunt 
aanschuiven bij de Kokkepot? 
……… er op 15 januari en 19 februari weer een 
soosmiddag is? 
……… als u Barchhulp nodig heeft, u  06-
47141639 kunt bellen of mailen naar  
barchhulp@gmail.com? 
……… de redactie u allen gezellige kerstdagen en 
een voorspoedig 2020 wenst? 
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