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Van het bestuur
In het vorige nummer van de Veldpost gaven wij al aan dat er een aantal inwoners van
Harfsen/Kring van Dorth was dat tot het bestuur wilde toetreden. Inmiddels kunnen we
daar duidelijker over zijn. Pim Hol heeft na een korte onderbreking zijn functie als
secretaris weer opgepakt. Ans Lensink en Henk Volgelzang zijn nieuwe namen. Met hen is
afgesproken dat ze eerst een periode in de bestuurlijke keuken kijken en zien wat er
speelt. In een van de komende bestuursvergadering komt de taakverdeling binnen het
bestuur opnieuw aan de orde. Een vacature die in ieder geval ingevuld moet worden is de
voorzittersrol.
Zodra besluiten zijn gevallen verneemt u het direct.
Het uitgebreidere middagprogramma is succesvol van start gegaan. Dat moet u zijn
opgevallen.
Door deze uitbreiding van activiteiten zijn er meer bezoekers en dus onbekende gezichten.
Over de organisatie hebben we natuurlijk nagedacht maar ook bij de Veldhoek is aan de
bekende aanloop/inslijtpuntjes niet te ontkomen. Hopelijk is daar begrip voor.
Op 25 september haken we in op de burendag. Er zullen dan
presentaties worden gegeven van onze verschillende activiteiten met het doel het trekken
van meer bezoekers en vrijwilligers. Iedereen in Harfsen en Kring van Dorth is dan
welkom.
Elke maand groeien we een stukje verder naar ons doel: Ontmoetingsplek voor ouderen
in Harfsen/Kring van Dorth.

Expositie
De schildercursus is achter de rug. Er zijn erg mooie
schilderijen gemaakt door de cursisten onder
begeleiding van Dinie Voskamp. U kunt een aantal
hiervan bewonderen want ze hangen tentoon gesteld in
de gang bij de ontmoetingsruimte. Dinie werd hartelijk
bedankt voor de cursus en kreeg een leuke attentie. In
oktober start een nieuwe cursus van 2 middagen. In de
volgende Veldpost leest u hier meer over.
65-plussers uit Harfsen en Kring van Dorth beleven
Tuinen, boeken en kunst in de Ontmoetingsplek
Voor alle 65-plussers uit Harfsen en Kring van Dorth, die zin hebben in gezelligheid en een
stukje cultuur, heeft het nieuwe middagprogramma in Ontmoetingsplek De Veldhoek ook
in september weer veel te bieden.
Zo is er om de twee weken op de maandagmiddag aandacht voor taal en cultuur. Op
6 september bijt de heer Arjan Meijerink het spits af en komt vertellen over de

kunstwerken, die op verschillende plaatsen in Harfsen staan. Bij goed weer wordt ook naar
een kunstwerk toe gewandeld.
Als je lichamelijk beperkt bent, ben je beperkt in je bewegingsvrijheid en afhankelijk van
anderen. De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen die door hun lichamelijk beperking
in een sociaal isolement dreigen te komen. Op dinsdagmiddag 7 september komen
vrijwilligers van de afdeling Gorssel (met de dorpen Epse, Harfsen, Eefde, Gorssel en
Almen) vertellen over vereniging de Zonnebloem, de historie, de activiteiten en wat de
afdeling eventueel voor u kan betekenen. Als gast of als vrijwilliger.
Een film over de prachtigste tuinen in Overijssel en Gelderland wordt op vrijdagmiddag
10 september vertoond door mevrouw Willy Beltman. Zij is een van de elf leden van
tuinclub ‘De Groene Vingers’ uit Almen, die al bijna een kwart eeuw bestaat. Er zijn onder
meer beelden te zien van landgoed ’t Haveke in Eefde en van het rozenfestival te Lottum.
Op maandagmiddag 13 september geeft Cecile Harmsen, een bevlogen lezer en
kunstliefhebber, boekentips en ook wil ze graag een groepje mensen samenbrengen, dat
als leesclub verder wil gaan.
Oogstfeest
Op woensdagmiddag 15 september hebben de ontmoetingsplek de Veldhoek en de
Schakel samen een “Oogstfeest” voorbereid. De gezellige middag is bij de Schakel.
Ons Gebouw, Sporkehout 4 in Harfsen.
We beginnen om 15:30 uur met een drankje en gezellige muziek.
Bij een oogstfeest horen natuurlijk lekkere pannenkoeken,en ter afsluiting een heerlijk vers
toetje. Hiervoor kunt u zich tot 10 september opgeven op het formulier bij de Schakel of bij
ontmoetingsplek de Veldhoek. Voor deze gezellige middag betaalt u: € 5,Voor informatie of aanmelden kan dit ook bij:
- Anneke Hogenhout: annekehaaksmanhogenhou@online.nl tel: 06-2062360
- Aldi Preuter: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl tel: 06-21200723
Natuurbegraafplaatsen zijn de laatste jaren erg geliefd. In Vorden is er pas eentje geopend
onder de naam Schapenmeer. Mevrouw Ingeborg Roos geeft op dinsdagmiddag 21
september graag alle informatie over het begraven in de natuur.
Op vrijdagmiddag 24 september neemt mevrouw Aly Wagenvoorde de bezoekers mee
op reis door Zuid-Afrika. Een prachtig land met een adembenemende natuur en een
woelige geschiedenis. Beelden van het Kruger National Park, het koninkrijk Swaziland en
de Tuinroute wisselen elkaar af. Onder meer in Stellenbosch toont ze plekken die
herinneren aan de gezamenlijke geschiedenis van Zuid-Afrika en Nederland. Het wordt
een mix van films, foto’s en muziek.

Naobersdag op 25 september

In en rond Ontmoetingsplek De Veldhoek wordt op zaterdag 25 september Naobersdag
gehouden. Op die dag wordt landelijk de burendag georganiseerd en de Ontmoetingsplek
springt daarop in met workshops schilderen, knutselen etc. Natuurlijk is er muziek met een
drankje en kan er worden gebiljart maar ook kan er jeu de boules gespeeld worden.
Verder is er begeleiding bij de beweegtuin en kunnen kinderen kleurplaten komen
inkleuren met een prijs voor de mooiste kleurplaat. Alle activiteiten staan gepland tussen
10 en 14 uur; tussen de middag is er een broodje.
Iedereen is iemands buur, dus iedereen uit Harfsen en Kring van Dorth is hartelijk welkom
om meteen even kennis te maken met de zo ingrijpend vernieuwde Ontmoetingsplek en
met alles wat er nog meer wordt georganiseerd. Het beloofd reuze gezellig te worden!

In Harfsen is een bijzondere beeldentuin, AfriKan, waar op maandagmiddag 27
september een bezoek aan wordt gebracht. Daar, aan de Lochemseweg 145, vertelt de
heer Nico van Kan onder de veranda bij een kop thee of koffie over zijn project en
vervolgens wordt een rondgang gemaakt langs de uit Afrika afkomstige beelden.
De toegangsprijs is 6 euro voor een externe bezoeker en 4 euro voor een
abonnementhouder. Een enkele keer kan die entreeprijs iets hoger liggen, soms wordt ook
alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd.
In de huis-aan-huisbladen, op de website www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl en op
Facebook wordt het volledige programma steeds bekend gemaakt, want er valt nog veel
meer te doen en te beleven. Blijf daarom de publicaties volgen. Gewoon even binnenlopen
voor een kop koffie, een praatje, een spelletje of het lezen van de krant kan ook altijd.
Ontmoetingsplek De Veldhoek, Gentiaan 1 in Harfsen. Aanvang steeds om 14.15 uur. Alle
geldende coronaregels worden uiteraard in acht genomen.

Overlijden
Woensdag 18 augustus ontvingen wij het bericht dat oud bewoner dhr. H. Heijltjes na een
lange periode waarin zijn gezondheid afnam, is overleden. Wij wensen de familie en allen
die de heer Heijltjes goed hebben gekend sterkte toe in deze moeilijke periode.

Tuinonderhoud
We gaan weer tuinonderhoud doe op vrijdag 3 september.
Start om 14 uur
Het groeizame weer is ook zichtbaar op de Veldhoek.
Het onkruid groeit weelderig en de heg kan ook weer geknipt
Iedereen die een bijdrage kan leveren hoe groot of klein is
Van harte welkom!!! Voor info Tonny Groot Koerkamp en/of
Eppie Valkeman. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Activiteiten bij de Veldhoek: september 2021

Maandag
30 augustus

Dinsdag
31 augustus

Woensdag
1 september

Donderdag
2 september

Vrijdag
3 september

Maandag
6 september

Dinsdag
7 september

10:15 uur
9:30-10:15 uur
12:00 uur
14:00-16.00 uur

Koffie drinken
In beweging met Janny, deelname € 6,- koffie € 1,(gratis voor abonnementhouders)
open tafel
inloop middag

10:00 uur
10:00-12:00 uur
14:00-16.00 uur

Koffie drinken
knutselen
inloop middag

09:30 uur
10:00 uur-11:30

Koffie drinken
spelletjes ochtend
Met Sientje, Ietje en Gerda
Nicole Halfman komt uitleg yogales geven
open tafel
inloopmiddag

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

met Marijke

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

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

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

Koffie drinken
open tafel
inloop middag

10:00 uur
9:30-10:15 uur

Koffie drinken
In beweging met Janny, deelname € 6,00 koffie € 1,(gratis voor abonnementhouders)
open tafel
Arjan Meijerink vertelt over de Harfsense kunstwerken
entree: vrijwillige bijdrage

12:00 uur
14:15- 16:00 uur
10:00 uur
09.30-11:30 uur
09.30-11.30 uur

Koffie drinken
Digital advies
knutselen

door Wojtek
met Marijke

Woensdag
8 september

Donderdag
9 september

Vrijdag
10 september

14:15 uur

lezing: over vereniging “de Zonnebloem”
entree: vrijwillige bijdrage

09:30 uur
10:00 uur
12:00 uur
14:00 uur

Koffie drinken
spelletjes ochtend
Met Sientje, Ietje en Gerda
open tafel
stoelyoga
door Nicole Halfman
deelname € 6,- (ab.houders € 4,-)

10:00 uur

Koffie drinken
geheugentraining spel
inloopmiddag

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

Maandag
13 september 12:00 uur
14:15- 16:00 uur

met Henny

Koffie drinken
open tafel
film “prachtige tuinen in Gelderland en Overijssel
door mevr. Willy Beltman entree: € 6,- ab.houders € 4,Koffie drinken
In beweging met Janny, deelname € 6,00 koffie € 1,(gratis voor abonnementhouders)
open tafel
Boekentips en start boekenclub door Cecile Harmsen
vrijwillige bijdrage

10:00 uur
Dinsdag
10:00-11:30 uur
14 september 10:00-12:00 uur
14:00-16:00 uur

Koffie drinken
digitaal advies
knutselen
inloopmiddag

09:30 uur
10:00 – 11:30 uur
Woensdag
12:00 uur
15 september
15:30-17:30 uur

Koffie drinken
spelletjes ochtend
Met Sientje, Ietje en Gerda
open tafel
gezellige “oogstfeest” middag, bij “de Schakel”.
entree € 5,-.

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

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

10:00 uur
Vrijdag
12:00 uur
17 september
14:15-16:00 uur

Koffie drinken
open tafel
inloopmiddag

Maandag
20 september

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

door Wojtek
met Marijke

Koffie drinken
In beweging met Janny, deelname € 6,00 koffie € 1,(gratis voor abonnementhouders)
open tafel
inloopmiddag

10.00 uur
Dinsdag
09.30-11:30 uur
21 september 10:00-12:00 uur
14:15 uur

Koffie drinken
digitaal advies
door Wojtek
knutselen
met Marijke
mevr. Ingeborg Roos vertelt over natuurbegraafplaats
Schapenmeer in Vorden
entree: vrijwillige bijdrage

09:30 uur
10:00 – 11:30 uur
Woensdag
12:00 uur
22 september
14:00 uur

Koffie drinken
spelletjes ochtend
Met Sientje, Ietje en Gerda
open tafel
stoelyoga
met Nicole
deelname: € 6,- (ab.houders € 4,-)

Donderdag
10.00 uur
23 september 14:00-16:00 uur

Koffie drinken
inloopmiddag

10.00 uur
Vrijdag
12:00 uur
24 september 14:15 uur

Koffie drinken
open tafel
lezing met beelden van haar rondreis door Zuid Afrika
door Aly Wagenvoorde. entree € 6,- ab.houders € 4,-

9.30-10.15 uur
10:15 uur
Maandag
12:00 uur
27 september
14:15-16:00 uur

In beweging met Janny, deelname € 6,00 koffie € 1,Koffie drinken
open tafel
Bezoek beeldentuin Afrikan met rondleiding €2.50 p.p

10.00 uur
Dinsdag
10:00-11:30 uur
28 september 10:00-12:00 uur
14:00-16:00 uur

Koffie drinken
digitaal advies
knutselen
inloopmiddag

9:30 uur
Woensdag
10:00 – 11:30
29 september 12:00 uur
14:00-16:00 uur

Koffie drinken
spelletjes ochtend
open tafel
inloopmiddag

Donderdag
10.00 uur
30 september 14:00-16:00 uur

Koffie drinken
inloopmiddag

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

Koffie drinken
open tafel
inloopmiddag

Vrijdag
1 oktober

door Wojtek
met Marijke

Met Sientje, Ietje en Gerda

Uitwisseling activiteiten tussen Veldhoek en kerk
Voortaan zullen in de Veldpost de extra activiteiten van de kerk worden vermeld, zoals ook
de speciale activiteiten van Ontmoetingsplek de Veldhoek in de Klokkepraot worden
opgenomen. Op deze manier kunnen we elkaar informeren en wordt zoveel mogelijk
voorkomen dat er op beide plaatsen tegelijk iets aantrekkelijks te doen is.
di 31 aug.

Wandeling met gids over de Gorsselse Heide

do 2 sept.

Historische middag – de Schakel nodigt uit. Anneke, Arjan en Miny
ontvangen u in stijl. Filmpjes en (verse) koekjes uit de oude doos onder het
genot van een kopje koffie of thee.

vr 3 sept.

Maria Magdalena – bezoek aan het Catharijneconvent in Utrecht voor een
tentoonstelling over deze inspirerende vrouw.

ma 6 sept.

Schilderen – dot painting, o.l.v. José Braakhekke
Een schildertechniek met stippen.

do 9 sept.

Ad hoc-koor o.l.v. Marloes Kippers. Enkele liederen worden ingestudeerd
voor de feestelijke dienst van 12 sept.

zo 12 sept.

Startzondag en jubileumviering bij de familie Klumpenhouwer.
Met o.a. het ad hoc-koor en met koffie-mét en nog meer lekkers.

zo 19 sept.

Dialectdienst met Jan Leijenhorst

Meer bijzonderheden over tijd en plaats, kosten en opgave vindt u in de speciale folder, de
publicaties in de huis aan huis bladen en op de website van de kerk: www.harfsen.nl/kerk

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

De oplossing van deze puzzel kan tot 10 september ingeleverd worden in de brievenbus
van de ontmoetingsplek: Gentiaan 1 of via e-mail: activiteiten@ontmoetingsplek-develdhoek.nl. Uit de inzendingen wordt een prijswinnaar getrokken. Dit wordt in de volgende
Veldpost bekend gemaakt. (De puzzel is gemaakt door Henny Jimmink)

