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Van de bestuurstafel
De herfst is in aantocht. Nu ik dit schrijf, is het
gewoon 30 graden en kun je je dit nog bijna niet
voorstellen. Nog steeds is de situatie in
Nederland, wat betreft Corona, niet veranderd.
Het afstand houden, elkaar geen hand meer
geven en vaak je handen wassen zijn al bijna een
gewoonte geworden.
Voor wat betreft de Woonplus, gaan we ook nog
door met de gestelde regels en afspraken. Erg
jammer dat we nog steeds geen mensen “van
buiten” kunnen/mogen ontvangen tijdens het
koffieuurtje. Zoals het er nu uitziet zal dit ook niet
gaan veranderen de komende maanden.
Hetzelfde geldt dan uiteraard ook voor de
Stamtafel, het koersbal en het koffiekoortje. Het
enige wat we kunnen is hopen op beterschap. Blijf
in ieder geval naar elkaar omkijken!

Seniorenquiz.
27 augustus hebben een aantal van u
deelgenomen aan de seniorenquiz. In totaal
hebben 26 Barchemers hieraan deelgenomen en
hebben 19 personen de puzzel goed op kunnen
lossen. Winnaars gefeliciteerd en voor de overige
deelnemers ….. volgende keer beter.
Muziekbingo.
Door een voor u allen bekende verdrietige reden,
is de muziekbingo op 28 augustus niet
doorgegaan. Besloten is dit te verplaatsen naar 9
oktober a.s.
Voor uitsluitend de bewoners van de Woonplus is
deze datum de Wingerd gereserveerd. Onder het
genot van koffie met wat lekkers en een hapje en
een drankje hopen we er alsnog een gezellige
avond van te maken. Er is nog wat onduidelijkheid
over begin tijdstip van de bingo, maar als u zorgt
dat u uiterlijk 20.00 uur in de Wingerd bent en
achter een kopje koffie zit, bent u op tijd.
Wingerd.
Voor nagenoeg alle activiteiten is de koffiekamer
aan de kleine kant in deze Coronatijd.
Ook kan het zo zijn dat uw appartementje te klein
is om een verjaardag in kleine kring te vieren. Een
optie is om hiervoor dan de koffiekamer te
reserveren (max 8 pers), een andere optie is om
hiervoor uit te wijken naar de Wingerd (max 20
personen). Hiervoor kunt u contact opnemen met
Hermien Bannink (0573-461311). Vraag naar
kosten en mogelijkheden.
Monique Esselink
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Bloemen in de koffiekamer.
Wilja Stegink is bereid gevonden om de
koffiekamer te voorzien van leuke bloemstukjes.
De eerste staan inmiddels op tafel en ze zijn
prachtig. Creatief en alles uit eigen tuin.

Koffiedrinken in het Atrium.
Elke maandag, woensdag en vrijdag hebben de
bewoners van de Woonplus de mogelijkheid om
gezamenlijk koffie te drinken in het Atrium van de
Woonplus.
De temperatuur is tot nog toe nog redelijk
aangenaam geweest, maar de herfst en winter
zitten er toch aan te komen. Het bestuur is aan
het bekijken hoe we het Atrium in de komende
wintermaanden, tijdens het koffiedrinken, toch
wat aangenaam kunnen krijgen.
Wordt vervolgd.
Biljarten.
De enige activiteit waaraan mensen van buiten de
Woonplus deel mogen nemen is het biljarten. Dit
alles onder strikte voorwaarden, zoals deze ook
gelden in de horeca. Iedereen die aanwezig is zal
geregistreerd worden op een aanwezigheidslijstje.
Het biljart heeft een nieuw laken gekregen en de
wintercompetitie is van start gegaan. Succes
allemaal!
Centraal bestuur.
Ook binnen het Centraal bestuur heeft onze
voorzitter Richard van Holland de taken van
Herman
Morsink
overgenomen
als
penningmeester.

centje voor de verenigingskas te kunnen
bemachtigen.
Voorgaande jaren had dit de naam “Hart voor de
Achterhoek”, nu heet het Rabo ClubSupport. De
stemperiode is van 5 t/m 25 oktober. Dus krijgt of
hebt u de mogelijkheid om te stemmen, denk dan
ook aan de Woonplus!

Kokkepot.
1 oktober, 5 november en 3 december.
Barchhulp.
Heeft u wat praktische hulp nodig voor iets, bel
dan gewoon met Barchhulp 06-47141639 of mail
naar barchhulp@gmail.com .
Onder het motto Mieke regelt het, kunt u
nagenoeg voor elk probleem bellen. Doe het
gewoon, want de vrijwilligers zijn er voor u!

Van de bewoners
Volgens de weersvoorspelling hebben ze ons een
mooie nazomer voorspeld. Laten we het hopen
daar nog mooi van te genieten. Want zoals we
allemaal al wel mee hebben gekregen gaan een
heleboel festiviteiten niet door.
Drie maal in de week koffie drinken dat blijft zo.
Wel fijn zo blijven we met elkaar in contact en
kunnen we bij praten over het wel en wee en kan
men zijn ei kwijt.
Enkele bewoners hebben meegedaan met de
Seniorenkwis. Hennie Fraas was hiermee
uitgeloot samen met een groepje van vijf hadden
ze dit op gelost en de prijs samen verdeeld.

Vrijwilligersoverleg gaat niet door.
Het zal u niet verrassen, maar het
vrijwilligersoverleg dat gepland stond op 21
oktober a.s. gaat niet door. Mocht u als vrijwilliger
ergens mee zitten of willen overleggen, neem dan
vooral contact op met Dinie Derksen (0629340722)

Op 5 september werd door leden van de
Zonnebloem afdeling Barchem een mooie pot
chrysanten bezorgd. Hartelijk dank hiervoor. En
door werkzaamheden in Borculo stonden de
bloemen van de straatversiering in de weg en zijn
ook bij ons bezorgd. We hebben op dit moment
een huis vol bloemen. Allen een goede
gezondheid gewenst.

Rabobank ClubSupport.
De Woonplus is ook weer aangemeld voor de
jaarlijkse actie van de Rabobank om een extra

Gerrie Goorman

Wist u dat ………………………… ???????
…… oud papier op maandag 5 oktober en 2
november weer wordt opgehaald?

