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Van de bestuurstafel
Voor alle lezers van het Koffiepraötje de beste
wensen voor dit nieuwe jaar.
We wachten af wat het allemaal brengen gaat.
Na een heel gezellige middag met Sinterklaas en
Piet werden de maatregelen weer aangescherpt
en moesten we verdere plannen voor december
annuleren. Wel werd het Station zoveel mogelijk
in kerstsfeer versierd.

Ook de traditionele pannenkoeken werden
gebakken door Herman Nijenhuis en Gerda
Mulderije en bezorgd bij de bewoners.
Bij de vrijwilligers van de Woonplus is een
kerststol bezorgd, om ze te laten weten dat we
aan ze denken. We hopen op een spoedig terug
naar normaal. Nu is het wachten op goede
berichten.

c.vanderdussen@hetnet.nl
februari 2022

Dit jaar, in oktober, hopen we het 20 jarig bestaan
van de Stichting Vrienden Woonplus te vieren.
Voorzichtig gaan we plannen maken.

Verlichte Trekker-Kersttocht
Op 22 december is door VOLL GASS een optocht
georganiseerd langs onder andere verzorgingsen verpleeghuizen in de regio.
Na de start bij de Kaleberg reed een stoet van wel
40 prachtig verlichte trekkers al toeterend langs
het Station op weg naar Ruurlo.
Om een glimlach op Uw gezicht te toveren, aldus
hun doelstelling.
Dat is zeker gelukt !!

«Naam»
«Adres»
«Woonplaats»

Voor 2022 wens ik voor ons allen dat:

Koersbal

De Jonge gewoon weer een stuk kaas is.
Een wattenstaafje weer voor het oor is.
Dissel weer bij de caravan hoort
Corona een lekker biertje is.
Positief iets positiefs is.
Dat we een mondkapje enkel nog voor een klus
gebruiken.
Dat isolatie iets is voor in de spouw.
Dat een virus weer bij pc perikelen hoort.
Dat komend jaar in alle opzichten zeer geslaagd
zal worden en we elkaar weer zonder restricties
kunnen ontmoeten!

De koersbal zal als het weer mag in de kerk
worden gespeeld, aangezien de ruimte in de
Wingerd niet beschikbaar is. Vrijdagmiddag om
14.00 uur in de oneven weken.

Wil Walhof

Op 1 december is Sophie Struik aan de slag
gegaan als ondersteuner zorg en ontmoeting. Ze
gaat inwoners ondersteunen bij hun initiatieven op
gebied van zorg en welzijn. Ook heeft ze de taak
om inwoners een steuntje in de rug te geven als
ze het (tijdelijk) nodig hebben.

Biljartclub Het Station
Vanaf september zijn de biljarters weer begonnen.
Johan Meyer
heeft het
voorzitterschap
overgenomen van Gerrit Stegeman.

Ondersteuner zorg en ontmoeting

Van de bewoners
Ten eerste wil ik jullie allen ook namens de
bewoners van het Station een gezegend en een
gezond nieuwjaar toe wensen. Dank voor allerlei
attenties die we hebben ontvangen onder andere:
een lief kaartenpakketje van de Soos en op
oudejaars- en nieuwjaarsmorgen een lekkere
oliebol bij de koffie. Ook heeft het bestuur alle
moeite gedaan om, op de plaatsen waar het kon,
kerstversiering aan te brengen. Heel sfeervol.
Sinterklaasfeest hebben we nog net kunnen
vieren. Voor het bestuur was het een hele klus om
alles zo coronaproef mogelijk te organiseren, alle
eer. Het was een geslaagde en gezellige middag.
Zwarte Piet en Sint wisten er een leuke draai aan
te geven. Sint had voor een ieder een persoonlijk
woordje uit het beruchte grote boek. Knap hoor en
natuurlijk een cadeautje. Daar zat ook een
amaryllis bij. Wie zou de grootste krijgen??
Ook zijn er voor de kerst nog lekkere
pannenkoeken gebakken en aan huis bezorgd.
Alle medewerkers hartelijk dank.
Hanna Nijman vierde op 9 januari haar 90ste
verjaardag.
Gerrie Goorman

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

Wist u dat ………………………… ???????
……… op 7 maart en 4 april weer oud papier
wordt opgehaald?
……… als u Barchhulp nodig heeft, u 0647141639 kunt bellen of mailen naar
barchhulp@gmail.com?
……… u op 3 maart en 7 april kunt misschien
aanschuiven weer bij de Kokkepot?
……… er op 9 maart en 20 april misschien weer
een soosmiddag is?

Van 4 tot en met 20 februari kunt u weer genieten
van de prestaties van de Nederlandse sporters.
Dan wordt er weer gestreden om de vele
olympische medailles.
En wie weet krijgen wij ook nog een paar zonnige
winterdagen.

