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Van het bestuur: 

 

 

Bingo bij Ontmoetingsplek de Veldhoek groot succes. 
De bingo is weer ouderwets gezellig, nu de coronaregels zijn versoepeld. Een goed 

gevulde zaal met veel enthousiaste deelnemers. Dit keer kon de bingo gebruik maken van 
veel gesponsorde prijzen. Zo kon er dan ook een mooie hoofdprijs worden gewonnen. 

Dhr. G.J Wichers was de gelukkige en is naar huis gegaan met doos vol heerlijk gebak. 

De bingovrijwilligers kijken uit naar de volgende bingo die wordt gehouden op 21 oktober, 
deze start om 14.00 uur bij Ontmoetingsplek de Veldhoek in Harfsen. Deze bingo is voor 
iedereen goed toegankelijk. Abonnementhouders betalen €2,50 en overige gasten €5,00 
voor een bingomiddag inclusief koffie en thee. Loten voor de verloting na afloop kosten 

€0,50. Er is voldoende hulp aanwezig als u niet zelfstandig de bingo kunt spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over onze bezoekers: 

Activiteiten bij de Veldhoek: november 2021 

 

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



 

Meezingmuziek, goed passende schoenen en Frida Kahlo 

Iedereen heeft andere interesses. Daarom biedt de Ontmoetingsplek alle 65-plussers uit 

de regio een veelzijdig programma. Komende maand is er onder meer te kiezen uit 

middagen over literatuur, veilig internetbankieren, meezingmuziek, de geschiedenis van 

het huwelijk en de Mexicaanse kunstenares Frieda Kahlo. 

 

Voeten en schoenen 

Wie wil er nu niet lekker kunnen lopen. Comfortabele, goed passende schoenen 

helpen daarbij. Op dinsdagmiddag 2 november geeft Theo Vloedgrave van Beumer 

Schoenen in Lochem informatie over voeten en schoenen. Schoenen moeten niet knellen. 

Dat het maken van schoenen behoorlijk gecompliceerd is wordt in een filmpje duidelijk. 

 

Meezingen bij accordeonmuziek  

Vrijdagmiddag 5 november wordt het een vrolijke boel in de Ontmoetingsplek. 

De heer Wim Wiltink gaat op zijn accordeon heel veel bekende liedjes spelen, 

zoals ‘Brandend zand’, ‘Aan de Amsterdamse grachten’ en ‘Daar was laatst een meisje 

loos’. Gezellig met elkaar meezingen dus! 

 

Schrijver Kees Zijderveld 

In zijn boerderij in Oud-Harfsen schreef Kees Zijderveld onder meer een 

autobiografie over het geslacht Zijderveld, ‘De goede verwachting’ (2012), 

een roman over de verhoudingen in een leesclub, ‘Blinde Vinken’ (2019) en 

een boekje met 55 minisaga’s van elk 50 woorden, ‘Vijfenvijftig vijftigjes’ 

(2020). Zijn focus ligt maandagmiddag 8 november op het schrijven van vijftigjes. Hoe 

gaat dat in zijn werk, hoe komt hij aan zijn onderwerpen? 

 

Internetbankieren 

Steeds meer bankfilialen verdwijnen. Internetbankieren is gemeengoed 

geworden. Maar daarbij gaat het nogal eens mis. Mevrouw Marieke van 

de Kolk van de Rabobank komt dinsdagmiddag 16 november vertellen 

hoe je veilig kunt internetbankieren, waar je op moet letten en wat je vooral nooit moet 

doen. 

 

3000 huwelijken 

Wie kent nog de naam Gretna Green? Daar konden jongeren 

zonder toestemming van hun ouders trouwen. Mevrouw Ina Timmer, 

buitengewoon trouwambtenaar die meer dan 3000 huwelijken heeft 

gesloten, komt op vrijdagmiddag 19 november aan de hand van 

beelden vertellen over de geschiedenis van het huwelijk, over bruidstaarten en 

bruidskleding. Neem gerust uw eigen trouwfoto mee! 

 

 

 



Frida Kahlo 

Deze Mexicaanse kunstenares staat enorm in de belangstelling na een 

onlangs gehouden expositie in het Cobramuseum en momenteel door een 

door koningin Maxima geopende tentoonstelling in het Drents Museum onder 

de titel: Viva la Frida! Door haar schilderijen, opvallende verschijning, roerige leven en 

bijzondere levensstijl werd Frida Kahlo (1907-1954) wereldbekend en een cultfiguur. Kom 

kijken naar een film over haar leven en werk op maandagmiddag 22 november. 

 

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. En 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 29 november komt hij naar de 

Ontmoetingsplek. 

Op Reis, historisch toerisme. Mobiele 

erfgoedtentoonstelling in de Veldhoek, 

Harfsen 

 
 

 

In het Stedelijk Museum in Zutphen is er op dit moment een tentoonstelling: Op Reis, 

historisch toerisme. Veel ouderen zijn niet meer in staat om naar een museum te gaan, en 

daarom komt het museum met een onderdeel van de tentoonstelling naar 

Ontmoetingsplek de Veldhoek, Gentiaan 1, Harfsen.  

 

Op dit moment staat de tentoonstelling in het Spijk te Eefde. Maandag 18 oktober is de 

verhuizing naar Harfsen. Vanaf dinsdagmorgen 19 oktober 10.00 uur is deze te 

bezichtigen in de zaal van de Ontmoetingsplek. Er komt een kubus-vitrine met ouderwetse 

fotoviewers, een vitrine met een kaart van Harfsen en oude ansichtkaarten. Een oude 

telefoon die als je die opneemt….De tentoonstelling is er drie weken. Maandag 8 

november gaat dit tentoonstelling weer verder. 

 

 



Met het museum hopen we met deze tentoonstelling ouderen de mogelijkheid te geven om toch 

een beetje museaal op reis te gaan. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Lochem en Zutphen, het landelijk Fonds 

voor Cultuurparticipatie en de provincie Gelderland. Ontwerp is van Kunstconstructie. 

Partners zijn: Erfgoed Gelderland, Erfgoedcentrum Zutphen, Museum Staal en Musea Zutphen. 

 

In de tentoonstellingsperiode zullen er ook wat activiteiten door de Veldhoek worden 

georganiseerd die betrekking hebben op het thema. Er zijn al mooie slingers gemaakt en er 

komen vrolijke kleden om uw reis een feestelijk tintje te geven. Houd de publicaties in de gaten! 

Openingstijden zijn: maandag- tot en met zaterdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur. 

Toegang gratis. 

Gebruik de tentoonstelling ook om een kop koffie of thee te komen drinken, een praatje te 

maken en u te laten informeren over het overige programma. 

 

Donderdag 4 november om 10 uur zal  de conservator van het musea Zutphen Christiaan te 

Strake een inspirerende lezing houden over de tentoonstelling. 

 

 

Deze knuffels zijn gemaakt door een bewoner en staan in de ontmoetingsruimte in de zaal 

Poesje               € 6,00 

Haasje               € 5,00 

Popjes               € 5,00 

Giraf                  € 3,00 

 

Alle knuffels kunnen gewassen worden. 

Alle winst die gegenereerd word uit de opbrengst door middel van verkoop van deze 

knuffels, zal gaan naar  kinderen met hartproblemen onderdeel van de hartstichting 

 

Gewoon even binnenlopen 

Gezellig even binnenlopen voor een kop koffie, een praatje of het lezen van de krant kan 

natuurlijk ook. Alle werkdagen bent u welkom in de ‘huiskamer’ van Harfsen en Kring van 

Dorth. De toegangsprijs voor de activiteiten is 6 euro voor een externe bezoeker en 4 euro 

voor een abonnementhouder, inclusief koffie/thee; soms wordt alleen een vrijwillige 

bijdrage gevraagd. 

Het is fijn als u zich vooraf aanmeldt via: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl, 
maar ook zonder aanmelding bent u hartelijk welkom. 
Op de website www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl en op Facebook wordt het 
programma steeds geactualiseerd, want er valt nog veel meer te doen en te beleven in de 
Ontmoetingsplek, Gentiaan 1 in Harfsen. Blijf daarom de publicaties volgen. 
 

Aanvang steeds om 14.15 uur met uitzondering op woensdag 15.00. Alle geldende 

coronaregels worden uiteraard in acht genomen. 



       Activiteiten programma 2021 

 

 

 

Maandag 

1 november 

9:30-10:15  

10:15  

12:00 uur 

14:15-16:00  

In beweging                                                         Janny 

Koffie drinken 

Open tafel   

Inloopmiddag 

Dinsdag 

2 november 

10:00 

9:30-11:30 

10:00-12:00 

14:15-16:00  

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                     Wojtek 

knutselen                                                         Marijke 

inloopmiddag 

Woensdag 

3 november 

9.30 

10.00-11.30 

12:00  

14:00-15:00 

15.00 

Koffie drinken 

spelletjesochtend                        Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

stoelyoga                                               Nicole Halfman 

Inloopmiddag 

Donderdag 

4 november 

10:00  

10:30  

14:00-16:00  

Koffie drinken 

Een presentatie van de tentoonstelling op reis door een 

conservator van het museum Zutphen                                    

Bingo                                                      Ingrid  en team 

 

Vrijdag 

5 november 

10:00  

12:00  

14:15-16:00  

Koffie drinken 

open tafel   

Meezingen bij accordeonmuziek  

Zaterdag 

6 november 
10.00 Koffie drinken 

Maandag 

8 november 

9:30-10:15  

10:15 

12:00 

In beweging                                                          Janny 

Koffie drinken 

open tafel 



14:15-16:00  Schrijver Kees Zijderveld 

Dinsdag 

9 november 

10:00  

9:30-11:30  

10:00-12:00  

14:15-16:00  

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                    Wojtek 

knutselen                                                        Marijke 

Inloopmiddag 

Woensdag 

10 november 

9.30  

10:00-11:30  

12:00 

14:00 

14:15-16:00  

Koffie drinken 

spelletjesochtend                       Sientje, Ietje en Gerda 

open tafel    

schildercursus                                         Dini Voskamp 

inloopmiddag 

Donderdag 

11 november 

10:00  

 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

geheugentraining spel                                      Henny 

Inloopmiddag  

Vrijdag 

12 november 

10.0 

12:00 

14:15-16:00  

Koffie drinken 

open tafel   

Inloopmiddag  

Zaterdag 

13 november 
10.00 Koffie drinken 

Maandag 

15 november 

9:30-10:15  

10:15 

12:00 

14:15-16:00 

In beweging                                                         Janny 

Koffie drinken 

open tafel 

inloopmiddag 

Dinsdag 

16 november 

10:00  

9:30-11:30  

10:00-12:00 

Koffie drinken     

digitaal advies                                                     Wojtek  

knutselen                                                           Marijke 

Internetbankieren                      Mevr. Marieke v.d. Kolk 

Woensdag 

17 november 

 9:30  

10:00-11:30  

12:00  

14:00-15:00 

15.00  

Koffie drinken 

spelletjesochtend                       Sientje, Gerda en Ietje 

open tafel   

Stoelyoga                                              Nicole Halfman 

inloopmiddag 

Donderdag 

18 november 

10.00 

10:30  

14:00-16:00 

Koffie drinken 

koersbal                                        Riek, Mies en Henny 

Bingo                                                       Ingrid en team  

Vrijdag 

19 november 

10:00  

12:00  

14:15-16:00  

Koffie drinken 

open tafel   

3000 huwelijken                                     Gretna Green  



Zaterdag 

20 november 
10.00 Koffie drinken  

Maandag 

22 november 

9:30-10:15  

10:15  

12:00  

14.15 

In beweging                                                        Janny 

Koffie drinken  

open tafel 

Inloopmiddag 

Dinsdag  

23 november 

10.00  

9:30-11:30  

10:00-12:00  

14:15-16:00  

Koffie drinken  

digitaal advies                                                   Wojtek 

knutselen                                                          Marijke 

inloopmiddag 

Woensdag 

24 november 

9:30  

10:00-11:30 

12:00  

14:00  

14:15-16:00  

Koffie drinken 

spelletjesochtend                       Sientje, Gerda en Ietje 

open tafel  

schildercursus                                       Dinie Voskamp 

inloopmiddag    

Donderdag 

25 november 

10.00  

14:15  

Koffie drinken 

inloopmiddag 

Vrijdag 

26 november 

10.00  

12:00  

14:15-16:00  

Koffie drinken 

open tafel  

inloopmiddag  

Zaterdag 

27 november 
10.00 Koffie drinken  

Maandag 

29 november 

 

9:30-10:15  

10:15  

12:00  

14.15 

In beweging                                                          Janny 

Koffie drinken 

open tafel 

Vrouwen in de kunst 

Dinsdag 

30 november 

10.00  

9:30-11:30  

10:00-12:00  

14:15-16:00 

Koffie drinken  

digitaal advies                                                   Wojtek 

knutselen                                                          Marijke 

inloopmiddag 

  

In  beweging        € 6,-      € 1,-           abm gratis. Stoelyoga      €6,00             abm   € 4,- 

        Bingo € 5,-         abm 2,50   plus 2x  

Sprekers en gezellige middagen in principe  € 6,00             abn  € 4,00. Uitzondering daar 

gelaten. 

 



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. 

Uitwisseling activiteiten tussen Veldhoek en kerk – activiteiten november  kerk 

 

De kerk heeft ook in november weer een aantal activiteiten, die voor het hele dorp worden 

georganiseerd: 

 

Lichtjesregen 

Vrijdagavond 12 november is er voor de derde keer de Lichtjesregen. Vorig jaar was het in 

een aan de omstandigheden aangepaste versie, maar dit jaar willen we weer iedereen in 

ons dorp de gelegenheid geven om met elkaar stil te staan bij degenen die we missen. Er 

is om 19.00 uur een korte bijeenkomst in Ons Gebouw, met een inleidend woord. Rond 

19.15 uur gaan we naar buiten, om onder muziek lichtjes aan te steken. Honderden 

lichtjes. En bij al die lichtjes horen namen, herinneringen, gedachten en gebeden. 

Bijzondere aandacht zal er zijn voor wat corona met ons gedaan heeft. De slachtoffers, het 

gemis van sociale contacten, de klappen die we hebben opgelopen. 

De kerk organiseert, maar de lichtjesregen is voor iedereen.  

Naderhand is er koffie en thee in Ons Gebouw. 

 

Gedachtenisdienst 

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar op 21 november, herdenken we in 

de kerk de leden die het afgelopen jaar overleden zijn. Dit is dus een andere bijeenkomst 

dan de Lichtjesregen, maar iedereen is natuurlijk wel welkom. De dienst begint om 10.00 

uur.  

 

Maal met een verhaal 

De kookdominee komt vrijdag 26 november naar Harfsen: Han Wilmink, predikant in 

Wezep is tevens auteur van een aantal bijzondere kookboeken. Tijdens Maal met een 

verhaal gaat hij samen met ons koken, eten en trakteert hij ons op gekruide verhalen, 

achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, symboliek van de maaltijd, anekdotes en 

meer. De ingrediënten van de maaltijd zijn zoveel mogelijk van biologische oorsprong en 

duurzaam.  

De kokers beginnen om 16.00 uur, de maaltijd is van 19.00-22.00 uur. 

Opgave en informatie bij Anneke Hogenhout, annekehaaksmanhogenhou@online.nl  

 

 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

Heeft u ook iets te vertellen voor de volgende nieuwsbrief? Dan kunt u dit opsturen tot 20 

november naar: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl of een briefje in de keuken 

leggen t.a.v. Gerda. 



Oplossing puzzel uit de vorige Veldpost: 

De prijswinnaar van de veldpost van oktober komt gelijk met die van november, i.v.m. met 

ziekte is dit wat vertraagd. 

 

 

 

 

 

De oplossing van deze puzzel kan tot 10 november 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) 


