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Van de bestuurstafel 
De koffiekamer is weer in gebruik genomen. 
Er wordt nu op verzoek van de bewoners drie keer 
per week koffie geschonken. Aangezien er dan 
wel veel mensen bij elkaar zijn, is er per 16 
november besloten om een aantal mensen  in de 
biljartruimte te laten plaatsnemen. We moeten 
voorzichtig blijven, ook voor de  vrijwilligers die 
komen koffieschenken. 

Sinterklaas 
We hebben bericht ontvangen dat Sinterklaas 
toch heeft besloten om de Woonplus te 
bezoeken!! 
Woensdagavond 1 december om 19.00 uur in de 
koffiekamer voor de bewoners. 

Kerstviering 
Ook is met het bestuur  van de Senioren Soos de 
voorbereiding voor de gezamenlijke Kerstviering 
begonnen. Dit alles onder voorbehoud natuurlijk. 
Op woensdagmiddag 15 december 14.00 uur in ’t 
Onderschoer. Wel met een QR- code met geldig 
ID bewijs bij binnenkomst. 
Er zal een intekenlijst in de koffiekamer komen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Niejjoarsvisite 
We hebben ook een datum voor de Niejjoarsvisite  
in de biljartzaal van de Woonplus geprikt.  Deze is  
woensdagavond 5 januari 2022. 

Kunst aan de muur 
Door de Kunstkring Ruurlo zijn er schilderijen 
opgehangen in het Station. Er volgt nog een lijst 
van de deelnemende  kunstenaars.  
Zo lijkt het er op dat we gelukkig weer een en 
ander mogen om het allemaal  wat gezelliger te 
maken . 
Wij wensen U een fijne december maand, goede 
feestdagen en blijf voorzichtig en gezond. 
 

 

Rabo ClubSupport 
Zoals jullie op bijgaande foto kunnen zien hebben 
we wederom een mooi bedrag mogen ontvangen 
van de Rabo ClubSupportactie. Waarvoor onze 
hartelijke dank aan Rabo en alle stemmers!! We 
zullen er een mooie bestemming aan geven. 
Wil Walhof 

 
«Naam» 
«Adres» 
«Woonplaats» 
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Vaandel Crescendo 
In de Biljartruimte van de Woonplus hangt sinds 
zondag 10 oktober het laatste vaandel van 
Muziekvereniging Crescendo. Dit is geschonken 
door de Barchemse bevolking in 1961, tijdens het 
40 jarig bestaan van de vereniging. Het oudere 
vaandel is ondergebracht in het Onderschoer. Dit 
is ook geschonken door de Barchemers in 1923, 
twee jaar na de oprichting. 
Joop (Jopie) Jansen had de eer als bewoner van 
de Woonplus en oud muzikant van Crescendo om 
het vaandel samen met de voorzitter te onthullen. 
Joop kreeg op zijn 8e blokfluitles. Daarna op zijn 
10e ging hij op verzoek van zijn moeder pianoles 
nemen. Dit vond hij niet geweldig. Daarom ging hij 
op zijn 12e bij Crescendo om daar 15 jaar trompet 
te bespelen. Vervolgens werd dit trombone. 
Hij blies gedurende 50 jaar de bas. Eerst met drie 
ventielen waar hij 33 verschillende noten uit moest 
halen. Later met vier ventielen. Op zijn 80ste is hij 
gestopt met muziek maken. 
Joop en zijn vader waren beiden zeer muzikaal.  
In de bakkerij werd geoefend met de jeugd. En 
zodra ze het lesboekje uit hadden mochten ze bij 
het korps. 
Het vaandel ging altijd mee als er muziek gemaakt 
moest worden. De gewonnen medailles bij een 
concours werden aan het vaandel gehangen.  
Vaandeldragers waren Willem Schulenbarg, Jan 
Velderman en Herman Nijenhuis. Deze laatste 
vaandeldrager werd door Appie Warnshuis 
gevraagd één keer in te vallen, maar dit zijn vele 
jaren geworden. Appie Warnshuis vertelde dat 
voordat hij in 1951 bij muziekvereniging 
Crescendo kwam er ook nog een vaandeldrager 
is geweest, maar de naam niet weet. 
Het vaandel wat nu bij de Woonplus hangt, hing in 
het verleden bij de Groene Jager. Nog verder 
terug hing er een vaandel bij Hotel Meilink boven 
het biljart. Dit is nu ook weer precies op de juiste 
plek ! Zo kan iedereen er weer van genieten, hetzij 
tijdens een potje biljart of zomaar bij het 

langslopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan Joop Jansen, Appie Warnshuis en 
Herman Nijenhuis. 
Inge Klein Brinke 

 
Van de bewoners 
Ondertussen zijn we alweer in het laatste kwartaal 
van het jaar beland met allerlei perikelen  van 
dien. We dachten dat het met de corona een 
beetje soepeler zou worden, maar we werden 
afgelopen vrijdag weer op de rem getrapt. Het is 
te hopen dat het gaat helpen en de besmettingen 
minder worden.  
Voor de verdere activiteiten wachten we maar 
rustig af. Allen een goede gezondheid gewenst en 
op naar Sinterklaas en de kerst.   
Gerrie Goorman 
 

Filmavond 
In februari willen we weer beginnen met de 
filmavond. Albert Wonnink heeft toegezegd die 
taak op zich te nemen. 
 

Koersbal 
De koersbal zal nu in de kerk worden  gespeeld, 
aangezien de ruimte in de  Wingerd niet 
beschikbaar is. Vrijdagmiddag om 14.00 uur in de 
oneven weken. 

 
Biljartclub Het Station 
Vanaf september zijn de biljarters begonnen aan 
de wintercompetitie.  
 

 Wist u dat ………………………… ??????? 
……… op 3 januari en 7 februari weer oud papier 
wordt opgehaald? 
……… als u Barchhulp nodig heeft, u  06-
47141639 kunt bellen of mailen naar  
barchhulp@gmail.com? 
……… u op 6 januari en 3 februari weer kunt  
aanschuiven bij de Kokkepot? 
……… er op 19 januari en 16 februari weer een  
soosmiddag is? 
 

 
 
Veur sommigen is ‘t te kold, veu ander'n te nat 
Veur sommigen is 't te heite, 't is ok altied wat 
Um 't iederene nao de zin te maken, vult niet met 
Disse regels gaot oaver 't weer, ’t is niet altied pret 
I’j ziet 't  in onze samenleaving, ’t is niet gauw goed 
Hoe a'j ’t ok wend of keert, 't dog niet zo a'j 't doet 
De meningen van de luu bunt snel verdeeld 
Mangs is dit onwies lastig, 't gef  'n verkeerd beeld 
Luuster'n naor mekare en zing niet 't hoogste lied 
Leaven en laoten leaven, wi'j bunt er maor 'n korte 
tied. 


