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Van het bestuur
Na 10 jaar betrokken te zijn geweest met tot
stand komen van weer een nieuw exemplaar van
het Koffiepraötje, neemt Hendrika Dijkman
binnenkort afscheid van de redactie. Als er
eens onvoldoende kopij aangeleverd was wist
zij het voor elkaar te krijgen om toch weer
een boeiend onderwerp te plaatsen. Hendrika,
daarvoor en voor al die jaren in de redactie,
hartelijk dank. Het was een genoegen met je
samen te mogen werken! In haar plaats hebben
we een nieuw redactielid mogen ontmoeten in
de persoon van Corry van der Dussen. Voor de
meeste mensen bekend als juffrouw van de
Barchschole, die inmiddels ook heel wat taken
in het verenigingsleven op zich heeft genomen
als vrijwilliger. Zij draait al even mee en wij
wensen haar veel plezier en succes in het
vervaardigen van weer een nieuw exemplaar
van het Koffiepraötje.
De feestavond in het teken van het 2e lustrum
van “het Station” is inmiddels achter de rug en
we hopen terug te kunnen kijken op een
geslaagde avond voor iedereen die betrokken
is bij de Woonplus.
De
Kledingverkoop
door de gezusters
Masselink op 22 april met de nieuwe
voorjaars/zomer collectie mag weer geslaagd
heten.
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Het filmhuis zal op 6 juni zijn laatste film
voor de zomer vertonen met interessant
materiaal over de Oud Achterhoek.
Uitje Senioren: op dinsdag 9 juli willen we de
ouderen uit Barchem weer eens meenemen
voor een uitje met Bello. Dit maal gaan we naar
Ijsboerderij Dommerholt om daar het hele
bedrijfsproces van dichtbij mee te maken. En
natuurlijk ook voor een ijsje! Om mee te gaan
kunt u zich opgeven via de intekenlijst die in
de koffiekamer komt te liggen of bij Lidie
Dijkstra. Telefoon: 0573-795085 of per email
Lidie@online.nl.
Koffiepraötje via de mail?
Om kosten te besparen willen we graag
emailadressen ontvangen van degene die het
koffiepraötje per mail wil ontvangen.
Aanmelden kan bij:info@woonplusbarchem.nl.
R. Asselman, secretaris

Van de bewoners
Hiep hoi, ons gebouw bestaat tien jaar. Na
Aaltje Ligtenbarg en Johan Kerkwijk heeft nu
ook Hanna Arfman op 6 april gevierd dat zij 10
jaar in de Woonplus woont. Leuk hoor.

«Naam»
«Adres»
«Woonplaats»

De Stichting Vrienden Woonplus Barchem
biedt ons een feestje aan op 23 mei ter viering
van het tweede lustrum van de bewoning van
“Het Station”.
De film “Oorlogswinter” op 4 april werd door
iedereen gewaardeerd, alleen was er wat
weinig publiek. In mei ging de filmavond niet
door, erg jammer voor de vrijwilligers die al
veel moeite hadden gedaan.
Woensdag 15 mei zijn er twee schilderijen
naar beneden gevallen. Veel glas, veel werk en
gevaarlijk. Graag goed controleren bij het
ophangen. Dit wil niet zeggen dat wij de
schilderijen niet bewonderen! Het is altijd
weer een verrassing wat er hangt. Ook de
bloemstukken zijn altijd een prachtige
vertoning!
Op 4 en 5 mei ontbrak de vlag bij de Woonplus.
Het werk om de vlag te hijsen is voor Johan
Kerkwijk te zwaar geworden. Wie o wie gaat
dit overnemen van Johan? Overigens, waar zijn
de vlag en wimpel gebleven?
Het reisje van de Soos naar de glasblazerij in
Almen en aansluitend een diner bij de
“Zonnebloem” in Lochem was een geweldig
succes. Het vervoer ging met “Bello” met
totaal 33 personen.
Dini Stempher is gelukkig weer thuis, Nel Tuin
heeft een week in het ziekenhuis gelegen met
een longontsteking. Wij hopen op een spoedig
herstel voor haar. We verheugen ons op
donderdag 23 mei!
Thea de Wolf

Nieuwe redactie
Vanaf 2003 heb ik me ingezet voor het
“Koffiepraotje”. Samen met Annie Postel en
Margreet Arendsen Raedt zijn we begonnen
aan de invulling van het contact tussen bestuur
en bewoners van “Het Station”.
“Al doende leert men” en zo ging het ons ook.
Na verschillende wisselingen ga ik er nu mee
stoppen. Ik draag mijn taak graag over aan
Corry van der Dussen.
Iedereen, die op welke wijze dan ook , kopij
heeft verzorgd, wil ik graag hartelijk
bedanken en Corry wens ik veel succes in haar
nieuwe functie.
Hendrika Dijkman

Wisselexpositie
De expositie wordt verzorgd door Geert
Bouwmeester. Zijn presentatie bestaat uit 14

( twee maal zeven) schilderijen. Samen vormen
ze een statie. Aangezien er geen 14
schilderijen tegelijk kunnen hangen, hebben
wij dit opgedeeld in tweeën. De statie bestaat
uit het levensverhaal van Jakob, zoon van
Izaäk, kleinzoon van Abraham en Sara, zoals
het beschreven staat in de Staten vertaling
uit de periode 1618 en 1619. De vader van
Geert was dominee en Geert was voor zijn
pensionering leraar op een Christelijke school,
waar de dag begon met de bijbel. In 2010
begon Geert met het schilderen van de 14
staties. Waarvan de eerste zeven zijn gekozen
voor de komende twee maanden. Daarna zijn
de laatste zeven aan de beurt. Een
indrukwekkend werk, dat zeker alle aandacht
verdient.
Barbara de Graaf

De Stamtafel
Op 5, 12, 19 en
weer klaar.

26 juni staan de spelletjes

Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643

Koersbal
In de Wingerd, op vrijdag 7 en 21 juni en
en 19 juli van 14.00 tot 16.00 uur.
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Barthold Arendsen Raedt, et dinator tel. 441 264

Biljartclub “Het Station”
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en
donderdagmiddag wordt er fanatiek gespeeld.
Gerrit Haijtink, coördinator tel. 441 278.

Jeu de Boules
Op dinsdag- en donderdagmiddag komen de
deelnemers bij elkaar om dan met en tegen
elkaar te spelen. Belangstellenden zijn
natuurlijk van harte welkom om een kijkje te
nemen.
Margreet Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264

Wist u dat ……………………………… ???????
……… oud papier op maandag 3 juni
en
maandag 1 juli weer wordt opgehaald?
……… het telefoonnummer Centrale Meldpost
Vrijwilligershulp 254 444 is?
……… het koffiekoor en de bejaardensoos na
de zomervakantie worden hervat?
……… het WMO-loket Hanzeweg 8 Lochem
geopend is op werkdagen van 8.00 tot 12.30
uur telefoonnummer 0573 289222

Wij wensen u allen een gezonde
en zonnige zomer toe.

