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Van het bestuur:
Allereerst wil het bestuur u goede feestdagen toewensen. December is altijd een
bijzondere maand. Naast gezelligheid ook het feest van licht en nieuw begin.
Nieuwe meubelen/inrichting
Het Walburgisfonds heeft ons een subsidie van € 12.000 toegekend voor de
herinrichting (meubilair) van de ruimte om zo dichter bij de sfeer van een huiskamer
te kunnen komen. We schatten een hoger bedrag nodig te hebben en gaan daarvoor
in overleg met het Oranjefonds om zo de financiering geheel extern rond te krijgen.
Wanneer er suggesties zijn dan is het bestuur daar zeer in geïnteresseerd.
Inloop
Op diverse middagen staat inloop als programma onderdeel. Er is dan iemand,
gastheer of gastvouw, aanwezig om u te ontvangen. U kunt dan een praatje maken,
een spelletje doen, de krant lezen, biljarten, en (zie ook hieronder) gratis wat drinken.
Maak daar in de donkere dagen gebruik van.
Programma
Ons programma wordt door deelnemers maar ook door de gemeente en
subsidiegevers qua variëteit en samenstelling zeer gewaardeerd. Heeft u ons nog
niet bezocht? Eind november/december is er ook weer genoeg te doen. Heeft u ons
wel bezocht? Deel uw positieve bevindingen. En…houd de advertentie in de Gids in
de gaten.
Vrienden
De vrienden van de Veldhoek dragen niet alleen financieel bij. Zij zijn ook een
belangrijke groep om mee te sparren. Helaas is dat vanwege de corona situatie er
nog niet van gekomen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Nog geen vriend. Mooi
voornemen bij de jaarwisseling.
Organisatie
Door de toename van de activiteiten hebben wij nog steeds behoefte om in contact te
komen met mensen die bestuurlijk of anderszins als vrijwilliger ons willen komen
versterken. Nog een goed voornemen?

Met de Stichting Gouden Dagen heeft de Veldhoek goede contacten. Zij ondersteunt
door het hele land allerlei activiteiten die tot doel hebben de leefbaarheid voor
ouderen op peil te houden of waar nodig te verbeteren. De Stichting heeft ons
inmiddels toegezegd dat zij de drankjes bij activiteiten wil vergoeden. Dat werkt.
Bezoekers blijven langer om van hun drankje te genieten. Maar wat nog belangrijker
is: er worden ook nieuwe contacten gelegd en leuke gesprekken gevoerd. Het
volgend seizoen wanneer we ook weer buitenactiviteiten kunnen ontplooien zoals
een jeu de boules competitie en onder begeleiding bewegen in de beweegtuin kan
daarnaast niet alleen van de zon maar ook op het terras van een gratis Gouden
Drankje worden genoten. Belangrijk voor het realiseren van onze doelstelling een
ontmoetingsplek te zijn.

Wensboom Stichting Gouden Dagen
De wensboom brengen we graag ook nog eens onder de aandacht. We kijken dan of
we redelijke wensen kunnen realiseren. De vervulling van een wens behoeft
goedkeuring van Gouden Dagen die dan ook de kosten vergoedt.
Het bestuur.

Lieve Knuffels
Vorige maand heeft u kunnen lezen dat er knuffels gemaakt waren door een
bewoonster (Gerrie Wissink) en zij deze te koop had staan in de zaal, de winst van
deze verkoop ging naar kinderen met hartproblemen.
Gerrie heeft €35,00 over kunnen maken aan de hartstichting.
Door de toename van het aantal corona besmettingen overal in de wereld, was ook
het bezoekers aantal in de Veldhoek wat terug gelopen, waardoor de verkoop
moeizaam ging.
Gerrie besloot hierop Arno Vrielink van de Spar te vragen, gevolg was dat Arno alle
knuffels opkocht en schonk aan een ander goed doel.
Zo werd het een enorm mooie en succesvolle actie.

diamanten huwelijksjubileum
Op 1 december zijn Janny en Henk ten Have woonachtig op de Veldhoek,
60 jaar getrouwd.
Wij wensen ze een hele fijne en mooie dag toe.

Over onze bezoekers:

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

Robotica in de zorg, Sinterklaasfeest en kerstviering
In feestmaand december wordt aan 65-plussers uit de regio weer een gezellig
programma aangeboden in de Ontmoetingsplek. Zo zijn er middagen over robots in
de zorg en bijzondere Sinterklaas- en kerstvieringen. En elke middag is er voor
iedereen een gratis Gouden Drankje naar keuze, aangeboden door Gouden Dagen.
Uiteraard zijn er de vaste, dagelijkse activiteiten, die variëren van schilderles tot
biljarten en van sjoelen tot bingo en stoelyoga. Iedereen is sowieso dagelijks (op
werkdagen) van harte welkom voor een kop koffie, een gezellig praatje en om
bijvoorbeeld de krant te lezen. Een bijzondere service is dat Harfsenaar, Wojtek
Hutorowicz elke dinsdagochtend iedereen, die dat wil, komt helpen bij het omgaan
met smartphone en laptop.

Activiteiten de Veldhoek: november/december 2021

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. Aanvang 14.15
uur.

Robotica in de zorg

Op dinsdagmiddag 14 december geeft mevrouw Annemarie Johannes een kijkje in
de toekomst van de zorg. Omdat er te weinig verpleegkundigen zijn zullen robots een
deelde taken overnemen. Hoe ver gaat dat? Voelen we ons daar gelukkig bij? Hoe
ziet de zorg er anno 2050 (waarschijnlijk) uit? Hoe snel gaan de veranderingen en
welke ontwikkelingen zijn er nu al? Zij heeft daar een visie op en een mening over en
is graag bereid uw vragen te beantwoorden. Aanvang 14.15 uur

Sinterklaas en kerst
In december wordt natuurlijk Sinterklaas gevierd met pepernoten en chocolademelk.
Ook zal er weer een sfeervol kerstdiner zijn.

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. Blijf vooral ook de publicaties in de huis-aan-huiskranten
volgen.
De toegangsprijs voor de lezingen is meestal 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-develdhoek.nl, maar ook zonder aanmelding bent u hartelijk welkom. Alle geldende
coronaregels, waaronder de vraag naar de QR-code, worden uiteraard in acht
genomen.

Activiteiten programma 2021

Maandag
29 november

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

In beweging
Koffie drinken
Open tafel
vrouwen in de kunst

Dinsdag
30 november

10:00
9:30-11:30
10:00-12:00
14.00-16.00
14:15-16:00

Koffie drinken
Digitaal advies
knutselen
schildercursus
inloopmiddag

Janny

Wojtek
Marijke
(eenmalig)

Woensdag
1 december

9.30
10.00-11.30
12:00
14:00-15:00
15.00

Koffie drinken
spelletjesochtend
Open tafel
stoelyoga
Inloopmiddag

Donderdag
2 december

10:00
10.30
14:00-16:00

Koffie drinken
Koersbal
Bingo

Vrijdag
3 december

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

Koffie drinken
Open tafel
sinterklaasmiddag

Zaterdag
4 december

10.00

Koffie drinken

9:30-10:15
10:1512:00
14:15-16:00

In beweging
Koffie drinken
open tafel
inloop

Dinsdag
7 december

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

Koffie drinken
Digitaal advies
knutselen
Inloopmiddag

Woensdag
8 december

9.30
10:00-11:30
12:00
14:15-16:00

Koffie drinken
spelletjesochtend
open tafel
inloopmiddag

10:00
14:15-16:00

Koffie drinken
geheugentraining spel
Henny
Stichting welzijn Lochem bedankt haar vrijwilligers

Vrijdag
10 december

10.0
12:00
14:15-16:00

Koffie drinken
open tafel
Inloopmiddag

Zaterdag
11 december

10.00

Koffie drinken

Maandag
6 december

Donderdag
9 december

Sientje, Gerda en Ietje
Nicole Halfman

Ingrid en team

Janny

Wojtek
Marijke

Sientje, Ietje en Gerda

Maandag
13 december

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

In beweging
Janny
Koffie drinken
open tafel
leesclub: Boven is het stil van Gerbrand Bakker

Dinsdag
14 december

10:00
9:30-11:30
10:00-12:00
14.15

Koffie drinken
digitaal advies
knutselen
robotica in de zorg

Woensdag
15 december

9:30
10:00-11:30
12:00
14:00-15:00
15.00

Koffie drinken
spelletjesochtend
open tafel

Donderdag
16 december

10.00
10:30
14:00-16:00

Koffie drinken
koersbal
Bingo

Vrijdag
17 december

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

Koffie drinken
open tafel
kerstdiner

Zaterdag
18 december

10.00

Koffie drinken

Maandag
20 december

9:30-10:15
10:15
12:00
14.15

In beweging
Koffie drinken
open tafel
Inloopmiddag

Dinsdag
21 december

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

Koffie drinken
digitaal advies
knutselen
inloopmiddag

Woensdag
22 december

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

Koffie drinken
spelletjesochtend
open tafel
inloopmiddag

Donderdag
23 december

10.00
14:15

Koffie drinken
inloopmiddag

Stoelyoga
inloopmiddag

Wojtek
Marijke

Sientje, Gerda en Ietje

Nicole Halfman

Riek, Mies en Henny
Ingrid en team

Janny

Wojtek
Marijke

Sientje, Gerda en Ietje

Vrijdag
24 december

10.00
12:00
14:15-16:00

Koffie drinken
open tafel
inloopmiddag

Maandag
27 december

10:15
12:00
14.15

Koffie drinken
open tafel

Dinsdag
28 december

10.00
10:00-12:00
14:15-16:00

Koffie drinken
knutselen
inloopmiddag

Woensdag
29 december

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

Koffie drinken
spelletjesochtend
open tafel
inloopmiddag

Donderdag
30 december

10.00
10:00-12:00
14:15-16:00

Koffie drinken
knutselen
inloopmiddag

Vrijdag
31 december

10.00
12:00
14:15-16:00

Marijke

Marijke

Koffie drink
open tafel
inloopmiddag
Gezellige avond

In beweging € 6,Bingo € 5,-

€ 1,-

abm gratis. Stoelyoga €6,00

abm € 4,-

abm 2,50 plus 2x \m

Sprekers en gezellige middagen in principe € 6,00 abn € 4,00. Uitzondering daar
gelaten.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van nadere maatregelen als gevolg van
mogelijke toename van de coronabesmettingen.

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.

Maal met een verhaal
Helaas kon de geplande avond van 26 november met de kookdominee Han Wilmink
niet doorgaan. We hadden al twijfels i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen,
maar ds. Wilmink moest zelf vanwege zijn gezondheid de avond afzeggen.
Jammer, er was een mooie opgave van koks/kokkinnen en eters.
Maar, wat in het vat zit, verzuurt niet.
We plannen een nieuwe datum, die we dan bekend zullen maken.
Kerstontbijt
Zondag 19 december zal in de kerk van Harfsen, mits het binnen de dan geldende
corona-maatregelen verantwoord is, van 9.30-11.00 uur een kerstontbijt worden
geserveerd.
Alle Harfsenaren zijn hierbij welkom. Om 9.15 uur worden we muzikaal welkom
geheten.
We gaan lekker eten met elkaar, luisteren naar sfeervolle muziek en kunnen ook zelf
meezingen met bekende kerstliederen. Een fijne gelegenheid om in kerststemming te
komen. Iedereen is van harte uitgenodigd, wel van tevoren opgeven op
kerk@harfsen.nl

Kerstvieringen
Op Kerstavond is er de viering van de zondagsschool. Altijd een feestelijke dienst.
Houd de site van de kerk in de gaten om te zien hoe u zich eventueel kunt opgeven.
Ook op Eerste Kerstdag hopen we een feestelijke dienst te hebben. Ook hiervoor
moet u zich (helaas) aanmelden. Beide diensten zijn ook online mee te vieren.
Top 2000 dienst
De jeugd van Laren en Harfsen heeft weer een Top 2000 dienst voorbereid.
Deze wordt gehouden op donderdagavond 30 december. Als het qua maatregelen
kan, wordt de dienst in Harfsen gehouden, anders in Laren of online.
Houd u voor informatie over het doorgaan van alle activiteiten de Gids in de gaten.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief
Heeft u ook iets te vertellen voor de volgende nieuwsbrief? Dan kunt u dit opsturen
tot 20 december naar: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl of in de
brievenbus.

Oplossing puzzel van de puzzel van oktober die had u nog tegoed was: in een
paar dagen de wereld rond.

De winnares is mevrouw D. Vriezekolk. Zij heeft haar prijs in ontvangst genomen.
Oplossing puzzel november is: geniet elke dag van de mooie dingen in de
herfst.
De prijs gewonnen door R. Klumper, Hij zal zijn prijs spoedig ontvangen.

