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Van het bestuur 

Het bestuur van de Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek Harfsen is blij dat zij in contact 

is gekomen met drie mensen uit het dorp die een functie willen gaan vervullen in het 

bestuur. Wanneer de gesprekken verder positief worden afgerond, en dat ziet er naar uit, 

is het bestuur weer op volle sterkte.  

Uit publicaties heeft u gemerkt dat we heel ver zijn met de invulling van het programma. In 

dit nummer van de Veldpost staat meer informatie over augustus. Nu we zover zijn willen 

we dit ook graag markeren. Op 14 augustus organiseert het bestuur een officieel moment 

rond de start van het middagprogramma en de samenwerking met Gouden Dagen. Graag 

zouden we die middag zoveel mogelijk betrokkenen vragen. Helaas moeten we nog 

steeds voorzichtig zijn met het aantal bezoekers. Daarom ontkomen we er niet aan een 

tweede middag organiseren die waarschijnlijk op 28 augustus wordt georganiseerd. 

Hopelijk is daar begrip voor. 

U krijgt hierover binnenkort nog verdere informatie. 

 

Hallo allemaal! Wij zijn Aniek en Demi. 
In september 2020 zijn wij begonnen met de opleiding onderwijs- 
assistent. Hierbij is het de bedoeling dat wij en aantal uren  
vrijwilligerswerk doen. Daarom lopen wij af en toe mee bij  
Ontmoetingsplek de Veldhoek. Dat bevalt ons goed. Een aantal 
van jullie hebben ons vast al eens gezien bij de yoga of in de 
ochtend bij het koffie schenken. Het lijkt ons leuk om een activiteit 
te organiseren voor de bezoekers van de Ontmoetingsruimte. 
Samen zijn wij gaan brainstormen over een activiteit en zijn wij op 
het idee gekomen om een quiz te organiseren over Harfsen van 
vroeger en nu. De quiz vindt plaats op woensdag 25 augustus om 
14:00 uur. Lijkt het u leuk om mee te doen? Meld u dan zeker aan! 
Wij hopen op veel aanmeldingen en zien u graag op woensdag 25 

augustus! 

Entree: vrije gift, je betaalt alleen voor de consumpties (ab. houders koffie/thee gratis) 

 

65-plussers uit Harfsen en Kring van Dorth beleven 

Een middagje Parijs in Ontmoetingsplek De Veldhoek 
 
Inspirerend, informatief of gewoon leuk! Het 
nieuwe, veelzijdige middagprogramma in 
Ontmoetingsplek De Veldhoek is er voor alle 
65-plussers uit Harfsen en Kring van Dorth, die 
na de beperkingen van de coronatijd, weer 
snakken naar gezelligheid en een stukje 
cultuur. 
 



 
Het begint allemaal op vrijdagmiddag 13 augustus. Dan waan je je hier, in de ‘huiskamer 
van Harfsen/Kring van Dorth’, in Parijs. De Amsterdamse pianist Klaas Bakker speelt live 
muziek van Franse componisten, toont op een groot scherm filmbeelden, die je 
meenemen naar de Franse hoofdstad van rond 1900 en anno nu en vertelt er boeiend 
over. 
 
Franse componisten 
Parijs was rond 1900 het culturele centrum van Europa. Kunstenaars kwamen uit alle 
wind-streken naar de lichtstad. In Montmartre en Montparnasse ontstonden nieuwe 
stromingen die de kunst op zijn kop zetten. De Eiffeltoren werd gebouwd, het metronet 
aangelegd, de auto verscheen op straat. Klaas Bakker schetst een beeld van die tijd aan 
de hand van het leven van de excentrieke componist Erik Satie en toont ook het 
hedendaagse Parijs. Bovendien worden heerlijke Franse hapjes en drankjes geserveerd. 
 
Ons geheugen en help! de kozakken komen 
In de maand augustus is nog meer te beleven en te ontdekken. Op dinsdagmiddag 24 
augustus houdt mevrouw Marijke Hennepe uit Dieren een interactieve lezing over ‘Het 
geheugen en ouder worden’. Centraal daarbij staat dat iedereen, zeker bij het ouder 
worden, wel eens iets vergeet, maar dat je je daar niet meteen grote zorgen over hoeft te 
maken. 
De heer Jos Paardekooper komt op vrijdagmiddag 27 augustus een bijzonder verhaal – 
met beelden - vertellen over de kozakken, die Nederland in 1813 kwamen bevrijden van 
de Fransen. Ze hadden de reputatie van woeste barbaren en toen 300 van hen bij Wijhe 
voor een overgang over de IJssel moesten zorgen, werden vrouwen en huwbare dochters 
verborgen, kostbaarheden begraven en paarden in het bos verstopt. Nog steeds wonen er 
afstammelingen van hen op de Worp in Deventer. 
 
Waarom zoveel activiteiten? 
De Ontmoetingsplek wil dus de huiskamer van Harfsen en Kring van Dorth zijn en is 
daartoe grondig gemoderniseerd. Een groep vrijwilligers zet zich er met hart en ziel voor in 
om het voor iedereen zo gezellig en interessant mogelijk te maken. Naast de vele nieuwe 
en bekende activiteiten is er ook voldoende ruimte om gewoon even binnen te lopen voor 
een kop koffie en een praatje. Ook is welzijnscoördinator Hellen Strik regelmatig aanwezig 
voor alle inwoners met welzijnsvragen. Kortom, zo is in Harfsen/Kring van Dorth een 
centrale en multifunctionele ontmoetingsruimte ontstaan. Stap er gerust eens binnen! 
 
Entreeprijs 
Omdat het de wens van de gemeente Lochem is dat ouderen langer met plezier in hun 
eigen dorp of buurtschap kunnen blijven wonen, is een ambitieus programma voor de 
maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddagen samengesteld. Daarbij is de toegangsprijs zo 
laag mogelijk gehouden: 6 euro voor een externe bezoeker en 4 euro voor een 
abonnementhouder. Een enkele keer kan die entreeprijs iets hoger liggen. Voor de Parijse 
middag is de entree 10 respectievelijk 8 euro, inclusief koffie én hapjes, maar exclusief 
andere drankjes. 
 
Volg verdere publicaties, wel vooraf opgeven 
In totaal zijn er komende maanden meer dan 25 middagen ingevuld met een lezing, 
optreden, film, reisverhaal of muziek en is er dus iets interessants of leuks te beleven in 
De Ontmoetingsplek, Gentiaan 1 in Harfsen. Aanvang steeds om 14 uur. U dient zich 
vooraf op te geven via activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl of in de 
Ontmoetingsplek bij een van de vrijwilligers. Alle geldende coronaregels worden uiteraard 
in acht genomen. In de huis-aan-huisbladen, de Veldpost, op de website 

mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl


www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl en op Facebook wordt het volledige programma 
steeds bekend gemaakt. 
Blijf de publicaties vanaf eind augustus volgen. Zo wordt er nagedacht over een 
boeken/leesclub op maandagmiddag, is er assistentie bij het gebruik van uw mobiele 
telefoon op dinsdagmorgen en nog veel meer. 
 

Over onze bezoekers: 

Gerrie Wassink is op 27 juni overleden. 

Hendrika Noordkamp is op 24 juli overleden. 

We wensen familie en anderen om hen heen veel sterkte met dit verlies. 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

Heeft u ook iets te vertellen voor de volgende nieuwsbrief? Dan kunt u dit voor 14 

augustus opsturen naar: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl of een briefje in de 

keuken leggen t.a.v. Gerda. 

Oplossing puzzel uit de vorige Veldpost: 

De prijs is gewonnen door Riek Voortman. Zij heeft de prijs in ontvangst genomen. 

 

Activiteiten programma augustus 2021 

 

Alle geldende coronaregels worden uiteraard in acht genomen. 

Vanwege een beperkt aantal plaatsen aanmelden via activiteiten@ontmoetingsplek-de-

veldhoek.nl of bij de vrijwilligers in de ontmoetingsplek. 

Maandag 
2 augustus 

10:00 uur 
12:00 uur 

Koffie drinken 
open tafel 

Dinsdag  
3 augustus 

10:00 uur Koffie drinken 

Woensdag 
4 augustus 

  9:30 uur 
10:00 – 11:30 uur 
12:00 uur 

Koffie drinken 
spelletjes ochtend                Met Sientje, Ietje en Gerda 
open tafel 

Donderdag 
5 augustus 

10:00 uur 
10:30 uur 

Koffie drinken 
Koersbal                                              met Riek en Mies 

Vrijdag 
6 augustus 

10:00 uur 
12:00 uur 
14:00 uur 

Koffie drinken 
open tafel 
Schildercursus  (laatste les)              met Dinie Voskamp 

Maandag 
9 augustus 

10:00 uur 
12:00 uur 

Koffie drinken 
open tafel 

Dinsdag 
10 augustus 

10:00 uur 
10:00-12:00 uur 

Koffie drinken 
knutselen                                      met Gerda en Marijke 

http://www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl/
mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
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Woensdag 
11 augustus 

  9.30 uur 
10:00 – 11:30 uur 
12:00 uur 

Koffie drinken 
spelletjes ochtend                Met Sientje, Ietje en Gerda 
open tafel 

Donderdag 
12 augustus 

10:00 uur 
 

Koffie drinken 

Vrijdag 
13 augustus 
 
 

10:00 uur 
12:00 uur 
14:00 uur 
 
 
 

Koffie drinken 

open tafel 

Klaas Bakker verhaalt over het Parijs van nu én rond 

1900 met live pianospel en filmbeelden 

entree € 10,- (€ 6,- ab. houders) incl. koffie/thee/hapjes 

Zaterdag 
14 augustus 

14:00 uur Opening dagprogramma 

Maandag 
16 augustus 

10:00 uur 
12:00 uur 

Koffie drinken 
open tafel 

Dinsdag 
17 augustus 

10:00 uur 
10:00-12:00 uur 

Koffie drinken 
knutselen                                                      met Marijke 

Woensdag 
18 augustus 

  9:30 uur 
10:00–11:30 uur 
12:00 uur 

Koffie drinken 
spelletjes ochtend                Met Sientje, Ietje en Gerda 
open tafel 

Donderdag 
19 augustus 

10.00 uur 
10:30 uur 

Koffie drinken 
Koersbal                                              met Riek en Mies 

Vrijdag 
20 augustus 

10:00 uur 
12:00 uur 

Koffie drinken 
open tafel 

Maandag 
23 augustus 

10:00 uur 
12:00 uur 

Koffie drinken 
open tafel 

Dinsdag 
24 augustus 
 

10.00 uur 
10:00-12:00 uur 
14:00 uur 
 
 
 

Koffie drinken 

knutselen                                                     met Marijke 

Mr.drs.ing. Marijke Hennepe houdt een interactieve 

lezing over ‘Het geheugen en ouder worden’ 

entree: € 6,- ab. houders € 4,-  (incl. koffie/thee) 

Woensdag 
25 augustus 
 

  9:30 uur 
10:00–11:30 uur 
12:00 uur 
14:00 uur 
 

Koffie drinken 
spelletjes ochtend                Met Sientje, Ietje en Gerda 
open tafel 
Quiz over Harfsen                            met Aniek en Demi 
entree:  vrijwillige bijdrage   

Donderdag 
26 augustus 

10.00 uur 
14:00-16:00 uur 
 

Koffie drinken 
Bingo                     met Ingrid  en team deelname  €5,00 
                     incl. 2x koffie (abonnementhouders € 2,50) 



Vrijdag 
27 augustus 
 
 

10.00 uur 
12:00 uur 
14:00 uur 
 
 
 

Koffie drinken 

open tafel 

Jos Paardekooper vertelt spannend en met beelden 

over de Kozakken, die in 1813 de IJssel overstaken 

entree € 6,- € 4,- ab. houders (incl. koffie/thee) 

 

 

WEGSTREEP PUZZEL 

O N T M O E T I N G S P L E K R 

U L R A O K G E N T I A A N N A 

T O B R A A K H E K K E W E G D 

D C L K O T A A H A D M D V W V 

O H O T N T P M O P E A J E I A 

O E E E S E P A L E W S D L N N 

R M M O P N E C T L E S O D K A 

S S B K L D R R M D V A H H E V 

T E I E E O G E A IJ E G T O L O 

E W N R I R E M R K R E O E S N 

G E D K N P A O K I E H A K R T 

E G E S L E T T E N H A A R F U 

M S R S P A R V R I E L I N K U 

A E IJ D E W I N D E N D O R P R 

N IJ L A N D S I E R G R O E N . 

 

Zoek de volgende woorden op: 

BLOEMBINDERIJ KAPPER GEA ONS PLEIN 

BRAAKHEKKEWEG KAPELDIJK ONTMOETINGSPLEK 

DE WEVER KATTENDORP OUTDOOR STEGEMAN 

DE WINDE KERK RAD VAN AVONTUUR 

DORP LOCHEMSEWEG SLETTENHAAR 

GENTIAAN MARKT SPAR VRIELINK 

HAMAC MASSAGE VELDHOEK 

HOLTMARK NIJLAND SIERGROEN WINKELS 

OVERGEBLEVEN LETTERS:    _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 

De oplossing van deze puzzel kan tot 11 augustus ingeleverd worden in de brievenbus 

van de ontmoetingsplek: Gentiaan 1 of via e-mail bij Gerda: activiteiten@ontmoetingsplek-

de-veldhoek.nl. Uit de inzendingen wordt een prijswinnaar getrokken. Dit wordt in de 

volgende Veldpost bekend gemaakt. (De puzzel is gemaakt door Henny Jimmink) 


