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Van de bestuurstafel 
Ik schreef het ook al in het vorige koffiepraötje 
“Wat leven we in een bijzondere tijd”. Het Corona 
virus heeft hard om zich heen gegrepen. Velen 
hebben lang in onzekerheid geleefd,  zelfs tussen 
hoop en vrees. 
In de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg 
is heel hard gewerkt. Iedereen heeft zijn 
activiteiten op een laag pitje moeten zetten.  Tot 
nog toe is Barchem de dans aardig ontsprongen. 
Ondertussen lijken we toch ook wel een beetje 
gewend te zijn geraakt aan de situatie. Iedereen 
probeert zoveel mogelijk afstand te houden, we 
geven elkaar geen hand meer uit automatisme en 
bij de bakker blijven we buiten staan, als we zien 
dat er al 3 personen binnen zijn.  
Heel langzaam laat de overheid de teugels weer 
een beetje vieren, voor de één een genot, voor de 
ander een schrikbeeld. Doe waar u zich goed bij 
voelt en vermijdt grote groepen.  
Vele  kaartjes zijn binnengekomen,  bewoners zijn 
getrakteerd op Achterhoekse dreuge worst, cake,  
SWL heeft een balkon bingo georganiseerd en ga 
zo maar door, HARTVERWARMEND! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet alles heeft stil gestaan ….. 
Velen van ons hebben afgelopen tijd gebruikt, om 
zolders en kasten op te ruimen, achterstallig  

 
 
 
 
onderhoud weg te werken en/of de tuin spic en 
span te maken. Zo ook de Woonplus. Tonie  Klein 
Brinke heeft de bankjes bij de Woonplus weer 
keurig netjes gemaakt. Uiteraard onze dank 
daarvoor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe bewoners 
We mogen drie nieuwe bewoners verwelkomen in 
de Woonplus.  Mw Rikie Semmelink en Dhr en Mw 
Brunsveld.  
We wensen jullie veel woonplezier toe in Barchem 
en in de Woonplus.  
 
Vrijwilligers 
Een leuke vrijwilligersmiddag was er gepland 13 
mei, helaas kon dat geen doorgang vinden. 
Daarom hebben we aan alle vrijwilligers een 
lekker pakketje van Bakker Jansen uitgereikt. 
Hopelijk heeft het iedereen gesmaakt.  
 
«Naam» 
«Adres» 
«Woonplaats» 
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Overlijden 
We ontvingen het verdrietige nieuws, dat onze 
vrijwilliger en oud-penningmeester Gerrit Haijtink  
is overleden. Gerrit heeft veel voor de Woonplus 
en het Koffiepraötje gedaan en was altijd zeer 
behulpzaam, als er een vraag van onze kant 
kwam. We wensen Johanna en familie veel 
sterkte toe. 
 
Bestuursvergadering en overige activiteiten 
Al een hele poos hebben we als bestuur ook 
alleen maar via de App of mail contact met elkaar. 
Toch willen we 9 juni weer voor een overleg bij 
elkaar komen, binnen de geldende regels. We 
verwachten dat de overheid dan weer meer 
bekend heeft gemaakt over wat mag en wat niet 
en hoe we dit kunnen invullen voor de activiteiten 
binnen de Woonplus. Wordt vervolgd! 
De jeu de Boules clubjes, zijn voorzichtig weer 
gestart. Omdat dit een buitenactiviteit is, mag dit. 
Monique Esselink 

 
Nieuwe voorzitter Richard van Holland 

Net een nieuwe voorzitter en gelijk breekt de 

Coronacrisis uit. Een lastig begin. De bewoners 

hebben al kennis met hem gemaakt, nu een korte 

introductie in het Koffiepraötje. 

 

Richard van Holland in 1951 geboren in Arnhem 

en daarna vanaf 1964 woonachtig in Lochem op 

de “Meihoeve” bij het kasteeltje “de Cloese”. 

Vanaf mijn 19e jaar heb ik 7 jaar gevaren over de 

wereldzeeën als scheepswerktuigkundige 

(machinist) aan boord van vrachtschepen. In die 

tijd getrouwd met Nelleke (Nel) Bartijn en samen 

bij “de Cloese” gaan wonen. Daarna bij diverse 

bedrijven in Nederland aan de wal gewerkt. Tot 

2001 bij “De Cloese” gewoond met een 

onderbreking van 7 jaar (toen hebben we in 

Hengelo (Ov) gewoond, verhuisd naar de Prinses 

Irenelaan in Lochem en nu sinds 2 jaar aan de 

Bergweg in Barchem. Vader van drie dochters en 

Opa van 4 kleinkinderen. Inmiddels ben ik 

gepensioneerd.  

Herman Morsink kwam vorig jaar bij mij met de 

vraag of ik voorzitter wilde worden van de 

Stichting Vrienden Woonplus. Hij was het 7 jaar 

geweest en wilde stoppen en zocht een opvolger. 

Ik heb vanuit mijn verleden veel ervaring als 

secretaris, penningmeester en voorzitter van 

diverse verenigingen en vindt het leuk om dit op te  

pakken nu ik in Barchem woon en doordat ik met 

pensioen ben over vrije tijd beschik.  

Wat kunnen jullie van mij verwachten?  

 

 

 

 

Het voortzetten van de bestaande activiteiten 

samen met de bestuursleden en de overige 

vrijwilligers en natuurlijk bij onverwachte situatie 

oplossingen en hulp bieden, zoals nu het geval is. 

Daarnaast ben ik beschikbaar als er vragen zijn of 

om te ondersteunen bij activiteiten. Ik ben bij 

diverse activiteiten langs geweest om mij voor te 

stellen. Ik zal zeker, nadat we weer opgestart zijn 

met de diverse activiteiten, met enige regelmaat 

mijn gezicht laten zien.  

Ik hoop de komende tijd samen met jullie allen een 

fijne en plezierige tijd te hebben.  
Richard van Holland 

 

Van de bewoners 

Helaas zitten we nog midden in corona sfeer. We 

doen ons best om zoveel mogelijk aan de 

richtlijnen te voldoen. Afstand-Afstand zo gaat het 

de hele dag door waar je ook maar naar toegaat 

het is niet leuk meer, maar we moeten er  maar  

mee leren omgaan want we zijn er nog lang niet. 

Zoals overal liggen ook hier de activiteiten stil, 

maar de attenties niet zoals: kaartje, bos tulpen 

met Pasen, een gebakje op Koningsdag, op 5 mei 

een plak oranjecake.  

In plaats van een gezellige middag voor de 

vrijwilligsters werd ons een smikkel pakket 

bezorgd.  Bedankt hiervoor.  

De scholekster is weer bij ons op het dak geland 

en heeft drie jongen. Johan Meyer ontfermt zich 

over de vogels en geeft ze water en voer  en heeft 

ook contact met de vogelbescherming hierover. 

Begin juni dan krijgen we te horen wat wel en niet 

kan. We houden met z’n allen de moed er in en 

we maken er wel wat van. Tot een volgen de keer. 
Gerrie Goorman 

  
 

Wist u dat ………………………… ??????? 

……… oud papier op maandag 8 juni en 6 juli 
weer wordt opgehaald? 
……… als u Barchhulp nodig heeft, u  06-
47141639 kunt bellen of mailen naar  
barchhulp@gmail.com? 
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