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Van de bestuurstafel
Tien maanden al heeft het Covid-19 virus
Nederland in zijn greep. Er zit een vaccin aan te
komen, maar wanneer dit veilig genoeg is en dit
beschikbaar komt, is allemaal nog erg onzeker.
Dit houdt voor ons allemaal in dat we nog steeds
een enorme pas op de plaats moeten maken en
erg beperkt zijn in onze mogelijkheden. We
moeten ons er maar gewoon bij neerleggen en het
er beste van maken!

Overlijden van Ab Luesink
Op 15 oktober bereikte
ons
het
droevige
bericht dat Ab is
overleden.
In
de
Barchkerk hebben we
op 20 oktober via een
condoleance afscheid
van
hem
kunnen
nemen.
Ab heeft veel voor
Barchem
betekend,
niet alleen voor de
Woonplus, maar o.a.
ook voor de Barchschole, de Barchemse 4daagse, Bello en ga zo maar door.
Voor de Woonplus heeft Ab 11 jaar lang
onnoemlijk veel gedaan. Hij was huismeester,
klusjesman, contactpersoon voor biljarten en jeu
de boules, de man die het Filmhuis organiseerde,
contactpersoon voor Viverion en nog veel meer.
Had je een vraag of verzoek, bij Ab kwam je nooit
voor dichte deur.
We wensen Aleida en familie veel sterkte toe met
dit verlies.

Koffiedrinken in het Atrium.
Al enkele maanden wordt er door de bewoners
van de Woonplus koffie gedronken in het Atrium,
allemaal keurig netjes op gepaste afstand. De
dagen worden echter korter en de temperatuur
lager. Ondanks het gebruik van heaters wordt er
geen aangename temperatuur meer bereikt en is
het eigenlijk ondoenlijk om in Atrium nog koffie te
drinken. Omdat er niet meer gebiljart mag worden,
is het mogelijk om biljartruimte en koffiekamer te
gebruiken, dit wel onder voorwaarden.
• Bij klachten thuisblijven.
• Houdt voldoende afstand.
• Uitsluitend voor bewoners Woonplus
• Koffieschenkers dragen een mondkapje.
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Activiteiten geen doorgang.
Herfstattentie “ ‘N toete met lekkers”.
In oktober zijn de bewoners van de Woonplus
verrast met een “ ’N toete met lekkers”.
Een win-win situatie. Voor de bewoners een
aardigheidje ten teken dat er aan hen gedacht
wordt, ondanks dat er geen activiteiten kunnen
plaatsvinden. Tevens wordt er zo een plaatselijke
ondernemer gesteund in deze barre tijden. Een
smakelijk pakketje!

We hopen echt binnenkort een andere boodschap
te kunnen brengen, maar tot nader order gaan
ALLE activiteiten waarbij mensen van buiten de
Woonplus betrokken (kunnen) zijn, niet door. Dit
geldt ook voor biljarten en jeu de boules, omdat er
niet door mensen boven de 18 jaar in
groepsverband gesport mag worden. Richtlijnen
RIVM worden hierin gevolgd.
Monique Esselink

Van de bewoners

Woonplus is kerstsfeer.
Op 8 december heeft het bestuur weer een
overleg. Voordien gaan we de Woonplus in
kerstsferen brengen. Het wordt dit jaar een beetje
anders dan u gewend bent.
Kom gerust even een kijkje nemen.

Wat de weervoorspellingen ons hadden
beloofd, is uitgekomen. We hebben een mooie en
warme nazomer achter de rug. Op dit moment valt
het ook nog wel mee, het zal nog wel anders
worden. Alleen met de corona wil het nog niet
vlotten. Voorzichtigheid wordt nog steeds
geadviseerd. Ook zorgen wij zelf weer voor de
koffie en de mannen van het huis biljarten weer
onderling. Koffiedrinken in het atrium is deze week
gestopt het werd er te koud. Het is nog wel
puzzelen waar en hoe we gaan zitten, maar voor
de koffie wordt gezorgd.
Donderdag 22 oktober werden we verrast door de
Woonplus met “ne toete met lekkers van
boerderijwinkel
“Bosheurne””.
Het
was
lekker!!!!!!!!!!. Goede producten.
Derk Rossel heeft ons bezigheidstherapie
bezorgd. Hij heeft wel vijf emmers met stoofperen
bij bekenden en familie onder de bomen mogen
oprapen. Daar waren we heel blij mee. De
mensen waar de bomen van waren denk ik ook
wel.
Tot nu toe zijn we met z’n allen nog gezond en ik
hoop met jullie ook. Tot de volgende keer.
Gerrie Goorman

Wist u dat ………………………… ???????
……… op 7 december en 4 januari weer oud

Pannenkoeken woensdag 23 december.
Dit jaar was het ook weer de bedoeling om samen
met de Soos kerstfeest te vieren. De viering in
2019 is door iedereen goed ontvangen. Helaas
gaat hem dat dit jaar niet worden. We hebben het
volgende bedacht: Uitsluitend voor de

bewoners van de Woonplus pannenkoeken
bakken in het Atrium. Zodra ze klaar zijn, kunt
u met uw bordje deze komen afhalen en
opeten in uw eigen appartement. Een soort
Mc Donalds drive-inn, alleen dan met
pannenkoeken in de Woonplus …… Mooi
toch dat dit kan!
Tijdstip is nog niet bekend. U krijgt ter zijner tijd
bericht hierover.

papier wordt opgehaald?
……… de redactie jullie allen fijne kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2021 wenst?

Laatste maand December
de laatste maand december
met saaie dagen, kort en koud
zoeken naar genegenheid en warmte
in iemand die van ons houdt.
liefde moet ons blijven dragen
doorheen een sombere tijd
van storm, sneeuw en regenvlagen
tot het licht van Kerstmis ons bevrijdt.
ontwaken in een wereld van wit
met hart en ziel die reeds geklaard
op het nieuwe jaar is onze hoop gericht
de oude aarde die nieuwe lente baart

