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Van de bestuurstafel:
Het jaar 2019 is al weer even van start. Gezellige
activiteiten hebben we de afgelopen tijd met
elkaar mee mogen maken. Fijn!

Wilt u er graag naar toe, maar hebt u geen vervoer
….. geen nood, bestuursleden van de Woonplus
zullen u brengen en halen. Op de koffietafel ligt
een inschrijfformulier hiervoor.

Officiële overhandiging rolstoel door BOV
Zoals u gelezen heeft in de Barchberichten en
krantjes heeft de Woonplus een prachtige rolstoel
gekregen van de BOV. Eddy Brinkman heeft deze
11 december j.l. officieel aan onze voorzitter
Herman Morsink overhandigd. BOV nogmaals
hartelijk dank voor dit prachtige en nuttige cadeau!

Op zoek naar ……

Film Mirrewinter van “Brook Duo”
Deze film wordt 8 februari getoond in de
Heksenlaak en gaat om 19.00 uur van start.
Alle inwoners van Barchem zijn hier van harte
welkom, kosten zijn €7,50 en dat is inclusief een
kopje koffie.
De film gaat over een boerenfamilie in het laatste
oorlogsjaar, 1944 in Markelo, die lief en leed met
elkaar delen.

Boeken
De boeken in de boekenkast kunnen wel wat
vernieuwing gebruiken. Een en ander is al
veranderd en geruild met de zwerfboeken uit het
Onderschoer. We hebben al wat geschonken
gekregen, maar er kan nog wel wat bij. Met name
groot letterboeken en streekromans. Dus heeft u
nog iets liggen of hoort u dat iemand zijn
boekenkast wil opruimen, denk dan aan de
Woonplus!

«Naam»
«Adres»
«Woonplaats»

Vrijwillerss voor het koffieschenken m/v
De Woonplus kan rekenen op de inzet van veel
vrijwilligers voor de verschillende activiteiten.
Hiervoor zijn we erg dankbaar.
Toch kunnen we in het groepje van
koffieschenkers nog wel een paar extra handen
gebruiken. Dus kent u iemand, die dit eventueel
wel zou willen, geef dit dan door aan één van de
bestuursleden. Dan kunnen we deze persoon
hiervoor benaderen.

Op 8 januari was de nieuwjaarsvisite. Een
welkomswoord van Herman Morsink aan allen,
waaronder een van de nieuwe bewoners. Met een
overzicht van het oude jaar werd de avond
geopend.
Het Paar Apart (een muziek duo van het
seniorenorkest) zorgde voor een vrolijke noot.
Het bestuur serveerde een hapje en een drankje.
Bedankt voor deze gezellige avond.

Filmhuis 7 Maart
Donderdag 7 maart draait Ab weer een prachtige
film in de huiskamer van de Woonplus. Aanvang
is 19.00 uur.
Hij heeft een prachtige hartverwarmende film
uitgezocht met Mel Gibson in de hoofdrol.
Zakdoeken mee dus.
Eetcafé 20 Maart
Voor de bewoners van de Woonplus. Samen eten,
altijd weer gezellig. Rond de klok van 12.00 uur
wordt er een maaltijd opgediend. In welk vaatje we
dit gaan gieten, houden we nog even geheim. Zet
de datum alvast in uw agenda. Intekenlijst komt
t.z.t. in de koffiekamer te liggen.
Monique Esselink

Gerrie Goorman

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

Van de bewoners
Ten eerste allen de beste wensen en een gezond
nieuwjaar gewenst.
De sinterklaasavond was zeer geslaagd.
Allen die hieraan hebben meegewerkt, het
zonnebloembestuur en vooral Sint en Piet niet te
vergeten, ieder bedankt hiervoor.
Rini Meyer is geopereerd aan haar knie en is nu
voor revalidatie in de Pronsweide Winterswijk.
Hennie Fraas heeft 17 december een ongeluk
gehad met de auto. Ze zit vol met kneuzingen en
blauwe plekken en kan nog niet lang buiten haar
bed. We wensen haar een spoedig herstel.
Ook de kerstavond is
gezellig verlopen.
We werden ontvangen
met een glaasje
glühwijn of warme
appelsap en begroet
door het koffiekoortje.
Het openingswoord
werd gesproken door
de voorzitter. Daarna
een verhaal van
Hendrik en Marianne
Weenink.
De samenzang werd
begeleid door Marianne op de piano. En vooral
niet te vergeten de lekkere pannenkoeken die
waren gebakken. Ze gingen er in als koek.

De Stamtafel
Op 6, 13 en 27 februari en 6, 13 en 27 maart 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

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 4 februari en 4
maart 2019 weer wordt opgehaald?
……… u op 7 februari en 7 maart weer kunt
aanschuiven bij de Kokkepot?
……… op 20 februari en 20 maart weer een
Soosmiddag is?
……… u voor uw zorgvragen nu terecht kunt bij
“Het Baken” Lochem voorheen WMO. Telefonisch
maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00
uur 0573-289290. Website www.bakenlochem.nl?
……… u het koffiepraötje ook digitaal kunt
ontvangen? Graag emailadres doorgeven aan
jandinkelman@hotmail.com?

