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Van het bestuur
De afgelopen periode zijn de meeste activiteiten weer opgestart.
Het is fijn te zien dat er weer veel mensen komen koffiedrinken.
Dat bij de bingo de zaal weer vol zit. Bij de gymnastiek de benen opnieuw in de lucht 
gaan. De jeu de boulesbaan werd ontdekt. Ook van de mogelijkheid om met elkaar te eten 
volop gebruik wordt gemaakt.
Het middagprogramma begint naast waardering ook meer bekendheid te krijgen.
Zo zijn er veel activiteiten. Maar de gezelligheid en de sfeer moeten blijven.
Daar gaat het om.

In de Coronaperiode is veel naar elkaar omgekeken. Dat willen we blijven doen. Door de 
bestaande en nieuwe activiteiten.
Komende zaterdag 25 september willen we dat met burendag ook uitstralen.
Komt u ook tussen 10.00 en 14.00 uur naar de Veldhoek? U zult verrast zijn door het 
programma voor jong en oud. U kunt zelfs tussen de middag een broodje kopen.
Ons hoofddoel blijft: het zijn van een huiskamer voor de ouderen in Harfsen en Kring van 
Dorth. Een huiskamer waar activiteiten plaats vinden maar waar ook ruimte is voor een 
kop koffie, een gesprek, een krantje lezen.
Wanneer u er de 25e bent, of op een ander moment, moet u ook zeker de schilderijen van 
Gerrie Wissink gaan bekijken. Die hangen er zeker nog een maand.
Daarna hangen er weer nieuwe schilderijen van een andere bekende Harfsenaar.

Nog een mededeling voor de bewoners van de Veldhoek. Op 19 oktober belegt het 
bestuur weer een inloopavond voor de bewoners. We beginnen om 19.30 uur.
Maak er gebruik van.

Expositie
De kunstwerken van de cursisten van de 
schildercursus zijn vervangen door prachtige 
werken van Gerrie Wissink. Het is zeker de 
moeite waard om even binnen te kijken. Gerrie 
houdt van vrolijke kleuren en als ze begint met 
schilderen weet ze vaak nog niet wat ze zal gaan 
maken maar het resultaat mag er doorgaans zijn. 
Thuis heeft ze een hele collectie waarvan we er 
slechts een aantal in deze expositie aan u kunnen laten zien.



Voor alle 65-plussers uit Harfsen en Kring van Dorth:

Informatie over levenstestament 
Een levenstestament kan niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk zijn om problemen in 
de toekomst te voorkomen. Daarover geeft notariskantoor Tap & Van Hoff op 
dinsdagmiddag 5 oktober informatie. U bent van harte welkom op deze middag!

In een levenstestament legt iemand vast wat diens wensen zijn als hij of zij niet meer in 
staat is zelf beslissingen te nemen. Dat kan gaan over de verkoop van het eigen huis, over 
zorgkwesties, het sociale media-account of bijvoorbeeld financiële aangelegenheden. Het 
kan heel vervelend zijn als daarover geen duidelijke, rechtsgeldige afspraken zijn 
gemaakt. Ook wordt informatie gegeven over een testament, over schenkingen en wat te 
regelen bij overlijden.

Film over 100-jarige fanfare
Vrijwel elk dorp heeft één, soms zelfs meerdere fanfares, die vaak al lang geleden zijn 
opgericht. Op vrijdagmiddag 8 oktober vertoont Louis Spoelstra, oud-docent aan de 
filmacademie in Den Haag, zijn documentaire over een 100-jarige Brabantse fanfare. Met 
interviews vol herkenbare emoties en met veel muziek! Als toegift na de pauze laat hij een 
korte film zien over de grote, vele eeuwen oude Gudulakerk in Lochem. Een aanrader!

Vrouwen in de kunst
In de 17de eeuw waren vrouwen in de schilderkunst zeldzaam. Judith Leyster was destijds 
het enige vrouwelijke lid van het Haarlemse schildersgilde. Vandaag de dag zijn er veel 
vrouwelijke kunstschilders, maar zo heel lang is dat nog niet het geval. In de musea is 
werk van hen veruit in de minderheid. De Holtense kunstenaar Wim Kwakernaak heeft 
over ‘Vrouwen in de kunst’ een prachtige lezing samengesteld met daarin o.a. beelden van 
het werk van Charley Toorop, Lizzy Ansingh, Marlene Dumas, Rineke Dijkstra en Nikki de 
Saint Phalle. Maandagmiddag 11 oktober komt hij naar de Ontmoetingsplek.

Schildercursus
Deze start weer op 13 oktober en bestaat uit 2 lessen.
Onze eerste les zal gaan om het schilderen van lucht en wolken. Natuurlijk mag iedereen 
daar een eigen draai aan geven...maar lucht zal het thema zijn. Daaraan willen we ons 
houden. Denk vast na over...of zoek eventueel voorbeelden van dit onderwerp.

Zin en onzin van vitaminepillen
Op dinsdagmiddag 19 oktober komt diëtiste Nelleke Dillema uit Zutphen 
naar de Ontmoetingsplek in Harfsen. Zij vertelt niet alleen over gezonde 
en ongezonde voeding, maar ook over het nut of misschien wel de onzin 
van voedingssupplementen zoals vitaminepillen. Spekken ze alleen de 
kas van fabrikanten en winkels of ondersteunen ze de gezondheid?

Oud-butler vertelt
Alleen in heel rijke families komen ze nog voor: de butler. De heer Sietze Visser was butler 
op kasteel het Warmelo in de tijd dat prinses Armgard, moeder van prins Bernhard, er 



woonde. Waaruit zijn taken allemaal bestonden? Dat vertelt hij op vrijdagmiddag 22 
oktober. En hij toont er beelden bij, vooral van de prachtige tuin.

Poolse lekkernijen proeven
Wist u dat er al eeuwenlang veel contacten zijn tussen Nederland en Polen? Kent u 
Poolse tradities en hebt u wel eens Poolse lekkernijen geproefd? Op maandagmiddag 25 
oktober staat de Ontmoetingsplek helemaal in het teken van Polen. De heer Wojtek 
Hutorowicz, Harfsenaar van Poolse afkomst, vertelt graag over zijn voormalige vaderland 
en laat onder meer beelden zien van de indrukwekkende natuur en de huizen in de 
Hanzestad Danzig (Gdansk), die qua architectuur grote gelijkenis vertonen met die in 
Amsterdam. Dat de Polen een belangrijke rol speelden bij de bevrijding van Nederland 
tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog, is minder bekend. Hoor meer over 
dit land en zijn bevolking!

De toegangsprijs voor de activiteiten is 6 euro voor een externe bezoeker en 4 euro 
voor een abonnementhouder; soms wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor de 
Poolse middag wordt 10  resp. 8 euro gevraagd, dat is inclusief koffie/thee en hapjes.
Het is fijn als u zich vooraf aanmeldt via: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl, 
maar ook zonder aanmelding bent u hartelijk welkom.

Aanvang steeds om 14.15 uur. Alle geldende coronaregels worden uiteraard in acht 
genomen.

Gewoon even binnenlopen
Gezellig even binnenlopen voor een kop koffie, een praatje of het lezen van de krant in de 
Veldhoek kan natuurlijk ook. Wees welkom in de ‘huiskamer’ van Harfsen en kring van 
Dorth.

In de Veldpost, op de website www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl en op Facebook vindt 
u het volledige maandprogramma van de Ontmoetingsplek. Er is vrijwel elke dag wel wat 
te doen of te beleven.

Over onze bezoekers:
Op 13 september is de heer Henk Schutte overleden. 
We wensen familie en anderen om hen heen veel sterkte met dit verlies.
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Activiteiten in de Veldhoek oktober 2021

Vrijdag
1 oktober

10:00 uur
12:00 uur
14:00-16:00 uur

Koffie drinken
Open tafel
Inloop middag

Maandag
4 oktober

9:30-10:15 uur
10:15 uur
12:00 uur
14:00-16:00 uur

In beweging     met Janny,  € 6,- koffie € 1,-(abh. gratis) 
Koffie drinken
Open tafel
Inloopmiddag

Dinsdag 
5 oktober

10:00 uur
9:30-11:30 uur 
10:00-12:00 uur
14:00-16:00 uur

Koffie drinken
Digitaal advies                                             door Wojtek 
Knutselen                                                      met Marijke
Notariskantoor Tap vertelt over de noodzaak van een 
Levenstestament                              vrijwillige bijdrage

Woensdag
6 oktober

9:30 uur
10:00-11:30 uur
12:00 uur
14:00-15:00 uur
14:00-16:00 uur

Koffie drinken
Spelletjesochtend                 met Sientje, Gerda en Ietje
Open tafel
Stoelyoga               door Nicole Halfman (€ 6,- en € 4,-)
Inloopmiddag

Donderdag
7 oktober

10:00 uur
10:30 uur
14:00-16:00 uur

Koffie drinken 
Koersbal                                 met Riek, Mies en Henny
Bingo                             met Ingrid  en team € 5,- € 2,50
                                                             incl. 2x koffie

Vrijdag
8 oktober

10:00 uur
12:00 uur
14:15-16:00 uur

Koffie drinken
Open tafel
Louis Spoelstra vertoont zijn boeiende documentaire 
over een 100 jarige Brabantse dorpsharmonie met na
de pauze een korte film over de Gudulakerk Lochem                  
(€ 6,- en € 4,-)

Maandag
11 oktober

9:30-10:15 uur

10:15 uur
12:00 uur
14:15-16:00 uur

In beweging met Janny,                  deelname                                                                                                                                                                                                          
€ 6,00,  koffie € 1,- (abh. gratis)
Koffie drinken
Open tafel
Interessante lezing over “vrouwen in de kunst” door 
Wim Kwakernaak.                                     (€ 6,- en€ 4,-)

Dinsdag
12 oktober

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

14:15-16:00 uur

Koffie drinken 
Knutselen                                                     met Marijke

(Digitaal advies vervalt deze dag)
inloopmiddag

Woensdag
13 oktober

9.30 uur 
10:00-11:30 uur
12:00 uur
14:00
14:00-16:00 uur

Koffie drinken
Spelletjesochtend                Met Sientje, Ietje en Gerda
Open tafel
Schildercursus                                 met Dinie Voskamp
Inloopmiddag



Donderdag
14 oktober

10:00 uur

14:15-16:00 uur

Koffie drinken
Geheugentraining spel                                  met Henny
Inloopmiddag

Vrijdag
15 oktober

10:00 uur
12:00 uur
14:15-16:00 uur

Koffie drinken
Open tafel
Inloopmiddag

Maandag
18 oktober

10:00 uur
12:00 uur
14:15-16:00 uur

Géén gymnastiek
Koffie drinken
Open tafel
Inloopmiddag

Dinsdag
19 oktober

10:00 uur
9:30-11:30 uur
10:00-12:00 uur
14:15-16:00 uur

19:30-20:00 uur

Koffie drinken
Digitaal advies                                             door Wojtek
Knutselen                                                     met Marijke
Diëtiste Nelleke Dillema informeert over voeding en 
voedingssupplementen en vitamines           (€ 6,- € 4,-)
Inloopspreekuur

Woensdag
20 oktober

 9:30 uur
10:00-11:30 uur
12:00 uur
14:00-15:00 uur
14:00-16:00 uur

Koffie drinken
Spelletjesochtend                met Sientje, Gerda en Ietje
Open tafel
Stoelyoga door Nicole Halfman                  (€ 6,- € 4,-.)
Inloopmiddag

Donderdag
21 oktober

10.00 uur
10:30 uur
14:00-16:00  uur

Koffie drinken
Koersbal                                 met Riek, Mies en Henny
Bingo                         met Ingrid en team € 5,00 - € 2,50
                                                              incl. 2x koffie

Vrijdag
22 oktober

10:00 uur
12:00 uur
14:15-16:00 uur

Koffie drinken
Open tafel
dhr. S. Visser, oud-butler op kasteel “het Warmelo” toen 
prinses Armgard, moeder van Prins Bernard er woonde. 
Met veel tuin dia’s                                     ( € 6,- € 4,-)

Maandag
25 oktober

9:30-10:15 uur

10:15 uur
12:00 uur
14:15-16:00 uur

In beweging   met Janny, deelname € 6,00  koffie € 1,-
                                                                  (abh. gratis)
Koffie drinken
Open tafel
Themamiddag over Polen: lezing met indrukwekkende 
beelden en Poolse hapjes met Wojtek    (€10,- en  €8,-)

Dinsdag 
26 oktober

10.00 uur
9:30-11:30 uur
10:00-12:00 uur
14:15-16:00 uur

Koffie drinken 
Digitaal advies                                            door Wojtek
Knutselen                                                    met Marijke
Inloopmiddag

Woensdag
27 oktober

9:30 uur
10:00-11:30 uur
12:00 uur
14:00 uur
14:15-16:00 uur

Koffie drinken
Spelletjesochtend               met Sientje, Gerda en Ietje
Open tafel
Schildercursus                               met Dinie Voskamp
Inloopmiddag

Donderdag
28 oktober

10.00 uur
14:15 uur

Koffie drinken
Inloopmiddag

Vrijdag
29 oktober

10.00 uur
12:00 uur
14:15-16:00 uur

Koffie drinken
Open tafel
Inloopmiddag



Uitwisseling activiteiten tussen Veldhoek en kerk – 
activiteiten oktober kerk
Op vrijdag 29 oktober 2021 organiseert de kerk:

Marius en Ingeborg van Dokkum
Vrijwilligersavond (maar ook voor andere belangstellenden)

Jawel, de kerk van Harfsen trakteert haar vrijwilligers op 
een mooie avond met Marius en Ingeborg van Dokkum.

Marius is één van de weinige levende schilders met een eigen museum (in Harderwijk). U 
kent zijn werk ongetwijfeld van de puzzels en de kaarten. Het tovert altijd een glimlach op 
het gezicht. Hij komt werk laten zien en vertelt over de achtergrond en diepere laag van 
zijn schilderijen en tekeningen, afgewisseld met mooie orgelmuziek, passend bij het orgel 
en de schilderijen, gespeeld door Ingeborg.

De avond is in de eerste plaats bedoeld voor alle vrijwilligers van de kerk, als er plek over 
is, zijn uiteraard ook anderen welkom.
Dus bent u vrijwilliger, geeft u zich z.s.m. op, maar uiterlijk 15 oktober. Bent u geen 
vrijwilliger, maar wilt u toch graag komen, dan kunt u zich ook aanmelden. U hoort dan 
later of er plek is voor u.

Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 
21.15 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar 
(na) te praten en uw collectie Van Dokkum – producten aan te vullen dan wel te beginnen!

Datum: vrijdag 29 oktober, 20.00 uur (inloop en koffie 19.30 uur)
Plaats: Ons Gebouw
Kosten:  geen (vrijwillige bijdrage is welkom)
Opgeven: bij Nel Oolman (n_oolman@hotmail.com of tel. 0573-431794), of doe een 
briefje in de brievenbus van Ons Gebouw. Vermeld daarbij met hoeveel personen u komt 
en uw telefoonnummer of e-mail.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief
Heeft u ook iets te vertellen voor de volgende nieuwsbrief? Dan kunt u dit opsturen t/m 20 
oktober 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 Sientje Uenk. Zij heeft de prijs in ontvangst genomen.

De oplossing van deze puzzel kan tot 10 oktober ingeleverd worden in de brievenbus van 
de ontmoetingsplek: Gentiaan 1 of via e-mail: 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)
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