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De Veldpost  
 

 

 

 

Nr. 2 Februari 2022                                                                                

 

Van het bestuur:  

Invulling nieuwe functie van vrijwilligerscoordinator 

Het bestuur is verheugd u te kunnen berichten dat Ria Hol vanaf 1 februari 2022 bij de 

Veldhoek als vrijwilliger actief zal zijn in de nieuwe functie van vrijwilligerscoordinator. 

Inmiddels zijn bij de Stichting zo’n 50 vrijwilligers actief. De organisatie, begeleiding en 

sturing ging teveel vragen van de zittende bestuursleden om dit essentiële werk “er bij” te 

doen. Onze vrijwilligers zijn daar te belangrijk voor. Ria heeft een jarenlange ervaring als 

zorgmanager achter zich. Zij geeft aan het met die ervaring leuk te vinden deze functie bij 

de Veldhoek in te vullen “om samen met de vrijwilligers een enthousiast team te vormen”. 

De Veldhoek wil haar plaats als Ontmoetingsplek voor alle ouderen in Harfsen en Kring 

van Dorth goed invullen. Daarvoor zijn vrijwilligers die met plezier de taken invullen die bij 

hen passen essentieel. De taak van de vrijwilligerscoordinator is om dat te waarborgen. 

De Veldhoek weer open, speciale inloopmiddag op dinsdag 

Besloten is de Ontmoetingsplek weer te openen voor bezoekers. Corona dwingt ons nog 

om het programma nu nog wat beperkt te houden maar vanaf 18 maart is er weer een 

volledig middagprogramma. In de Veldpost, op de website en Facebook wordt het 

programma gepubliceerd. Een aantal activiteiten is nu al weer gewoon opgestart. Een 

speciale inloopmiddag is er vanaf nu op dinsdagmiddag tussen 14.15 en 16.15 uur. U 

wordt gastvrij ontvangen door een van de aanwezige vrijwilligers. Wilt u alleen een kopje 

koffie komen drinken, een praatje maken, de krant lezen, een spelletje doen, gewoon naar 

buiten kijken, allemaal prima. Leuk voor ontmoeting van bekenden en onbekenden. Het 

drankje krijgt u aangeboden. We noemen dit het Gouden Drankje omdat het aangeboden 

wordt door de Stichting Gouden Dagen. Vanaf april dit jaar hopen we gedurende de 

zomermaanden ook een actief buitenprogramma in/rondom de beweegtuin aan te kunnen 

bieden (jeu de boules, bewegen, wandelen, etc.). 
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Vrijwilligersmiddag/avond 
 
Door Corona konden bijeenkomsten van bestuur met vrijwilligers wat langere tijd niet 

plaats vinden. Alhoewel ieder begrijpt dat we in de afgelopen periode, door de oplopende 

besmettingen, extra voorzichtig moesten zijn hoopt het bestuur in februari de goede 

traditie van regelmatig gesprek/overleg weer op te pakken. Afhankelijk van de uitkomsten 

van komende persconferenties zijn twee bijeenkomsten gepland. Een op 

woensdagmiddag en een begin van de avond op dezelfde dag: 23 februari. De verdeling 

over een middag en avond is mede ingegeven om de groepen niet te groot te maken. Voor 

beide bijeenkomsten geldt hetzelfde programma. Uitnodigingen met agenda volgen nog. 

Bedoeling is over en weer bij te praten en vooruit te kijken. 

Vrienden van de Stichting 

Net als met de vrijwilligers is het hoog tijd ook de Vrienden weer te ontmoeten. De 

vrienden zijn niet alleen financieel voor ons van belang. Zij zijn ook onze ogen en oren. In 

maart wordt ook met hen een bijeenkomst gepland. 

Contact bewoners/bestuur 

De volgende bestuursvergadering is op 15 februari. Tussen 19.30 en 20.00 uur bent u 

welkom voor overleg met het bestuur. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

Toos Brummelman verhuisd per 28 januari 2022 van de Veldhoek naar: 

Woonzorgcentrum Gudula, Oosterwal 18,7241AR Lochem Kamer 102 
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          De woonwensen van senioren 

 

Woont u fijn in De Veldhoek? Hebt u het er naar de zin? Volgens een 

rapport van de ABN AMRO-bank woont u bijna ideaal. Want wat staat 

er op het verlanglijstje van de meeste senioren?  

Volgens deze bank willen zij een kleinere woning, gelijkvloers en 

zonder drempels, met een ruime badkamer en dicht bij voorzieningen 

zoals de supermarkt en de bibliotheek. Ook een gemeenschappelijke 

tuin is welkom. Klinkt goed, maar op dit moment is er gewoon 

onvoldoende passend en betaalbaar aanbod, helaas. 

De bank denkt dat Nederland de komende jaren wel 500.000 nieuwe seniorenwoningen 

nodig heeft!  

 

 

Dat zou verschillende problemen tegelijkertijd oplossen: de doorstroming op de 

woningmarkt komt op gang, terwijl de zorgkosten minder hard oplopen omdat ouderen 

langer zelfstandig kunnen wonen. 

Om het wonen in De Veldhoek én daarbuiten nog aangenamer te maken worden in de 

Ontmoetingsplek tal van activiteiten georganiseerd. Tja, nu is even nog wat minder  

vanwege de coronaregels en te veel besmettingen overal in het land, maar de 

activiteitencommissie heeft inmiddels weer veel opgestart, dat wat haalbaar en veilig 

georganiseerd kan worden vindt gelukkig weer plaats, en voor komende maanden gaan 

wij verder om een interessant en gezellig programma samen te stellen. 
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Henny Jimmink verzorgt vanaf nu regelmatig deze  

rubriek waarin zij een bewoner/vrijwilliger bestookt 

met allerlei vragen. 
 

 

 

 

Deze keer is dat:  Marietje Wissink- Enderink 

 

Leeftijd:  82 

Per wanneer woon je ontmoeting de Veldhoek: 25 september 2021 

Waar heb je eerder gewoond:  Zonnedauw, Harfsen 

Heb je kinderen/kleinkinderen: 2 kinderen en drie kleinkinderen 

Hobby zijn: puzzelen en lezen 

Aan welke activiteiten hierin de Veldhoek doe je mee:  

Door mijn korte verblijf en corona nog niet veel. 

Welke activiteiten mis je: nu nog niks. 

Leuk om te benoemen: Ben 10 jaar vrijwilliger geweest, 5 jaar bij de Borkel en 5 jaar op de 

Veldhoek. 

Vanaf mijn 80e levensjaar vond ik het mooi geweest en hoopt nu vooral gast te zijn. 
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Op maandag 24 Januari is ook de warme maaltijd weer gestart. 

Op maandag, woensdag, vrijdag wordt er gezamenlijk gegeten. 

De 3 gangen maaltijd wordt verzorgd door Gotink en geserveerd  

door een groep enthousiaste vrijwilligers. 

Vindt u het ook fijn om 1 of meerdere dagen per week  maar het kan ook eens in de 2 

weken, eens per maand wat u maar gezellig vind en vooral fijn om samen te eten. 

Heeft u nog vragen hierover meldt u zich dan aan op het mailadres: 

activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl   laat uw gegevens achter en er wordt dan 

contact met u opgenomen. 

U kunt kiezen uit 2 verschillende maaltijden!!!!! De kosten voor 3 gangen zijn € 8,75.                          

Voor informatie over de maaltijden kunt u kijken op de website www.gotink.nl 

 

 

 

 

 

Arretjeskoek en Kruitcake  Actie                

Net als vorig jaar heeft Frida Nijenhuis samen met Marian Knol 

weer op bestelling gebakken 

Ook al was Marian nog aan het revalideren, daar waar mogelijk 

hielp ze Frida met de grote hoeveelheid bestellingen.  

Doordat de Ontmoetingsruimte door de coronamaatregelen dicht 

ging was het niet meer mogelijk de heerlijke lekkernijen te 

bestellen.     Toch hebben ze het waanzinnige bedrag van €180,00 

over kunnen maken op rekening van de Ontmoetingsruimte. 

Frida en Marian enorm bedankt voor dit geweldige bedrag dat 

zeker goed besteed zal gaan worden. 

 

 

 

 

 

mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
http://www.gotink.nl/
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Uitkomst enquête 70+ Harfsen en Kring van Dorth. 

In het voorjaar van 2021 is er door mij als welzijnscoördinator Harfsen-Kring van 

Dorth een enquête verstuurd naar alle 70 plussers in Harfsen en Kring van Dorth. 

Er zijn 267 enquêtes verspreid. Met een reactie van 25% was er een mooie 

respons. Tijd om een korte samenvatting van de reacties met u te delen, maar ook 

om aandacht te vragen voor mijn totale doelgroep. 

Samenvatting respons op enquête  

De meeste respondenten waren vrouw, wonen samen met hun partner en hebben een eigen 

woning.  Over hun gezondheid geven de meeste aan gezond te zijn of last te hebben van kleine 

lichamelijke klachten. De meerderheid redt zich nog prima. Corona heeft op de helft van hen die 

reageerde impact gehad: 25 personen voelden zich een beetje somber of eenzaam en 5 personen 

hadden er echt veel last van. Op de vraag of er ’s ochtends zin was  om op te staan, antwoordde 

de meerderheid met een ‘ja’. Maar negen personen zeiden ‘soms’ en twee personen antwoordden 

‘nee’.  7 Respondenten misten op dat moment mensen om zich heen en 23 personen misten die 

soms.  

De meeste respondenten zijn geen vrijwilliger of mantelzorger en denken in de toekomst misschien 

gebruik te willen maken van hulp van vrijwilligers uit de buurt.  

Ongeveer de helft van degenen die de enquête hebben ingevuld is tevreden, de andere helft is op 

zoek naar meer contacten. 

Verder werd in de enquête gevraagd wat voor activiteiten men het liefst zou willen doen. De 

meeste activiteiten worden op dit moment aangeboden in De Veldhoek, zoals de bingo, koffie 

ochtenden, open tafel, en gym. Nieuwe activiteiten zijn opgestart, zoals inloopmiddag, digitaal 

advies, yoga, jeu de boules, boekenclub en een middagprogramma met o.a. voorstellingen en 

lezingen. 

Neem alsnog contact op 

De enquête was anoniem. Daardoor zijn de gegevens van de respondenten die zich (erg) 

eenzaam voelen, of mensen om zich heen missen, niet bekend. Als  welzijnscoördinator heb ik 

daarover graag  contact met u.  Mocht u dat alsnog op prijs stellen of heeft u na het lezen van dit 

artikel  nog vragen of wilt u met mij contact opnemen, schroom dan niet! Bij mij kunt u ook de hele 

uitkomst van de enquête opvragen. En voor degenen die de enquête hebben ingevuld: hartelijk 

dank! 

Brede doelgroep 

De enquête is gehouden onder de 70+ ers. Ik ben er echter voor alle inwoners van Harfsen-Kring 

van Dorth. Heb je vragen op het gebied van wonen, financiën, welzijn, eenzaamheid, zorg bel of 

mail voor een gratis eerste advies en/of verwijzing.   

 

Hellen Strik, welzijnscoördinator Harfsen-Kring van Dorth 

Mobiel: 06 42050353 

Mail: hellen@welzijn-harfsen.nl 

Website: www.welzijn-harfsen.nl 

 

 

mailto:hellen@welzijn-harfsen.nl
http://www.welzijn-harfsen.nl/
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Filmmiddagen 

De Filmmiddagen worden erg gewaardeerd, dus gaan wij hier nog even mee door: 

 
Ook in februari kunt u naar de film in de Veldhoek. Waren het in januari voornamelijk films 
uit de oude doos, op 4 februari draaien wij hier de laatste van, voor de andere 
vrijdagmiddagen in februari en een in maart hebben we enkele echte speelfilms 
geselecteerd.  
Films waarmee we u zeker een plezierige vrijdagmiddag  bezorgen.  
Een drankje en popcorn ontbreken natuurlijk niet op de filmmiddag! 
 

 

Op vrijdagmiddag 4 februari gaan wij voor de 3de vrijdag een film bekijken. Deze keer 

doen wij dit met filmmateriaal van de videogroep Accent uit Gorssel.  

Dit zijn tien korte filmpjes over allerlei onderwerpen uit de oude 

gemeente Gorssel. 

Alles wordt op het grote scherm vertoond in de Ontmoetingsplek De 

Veldhoek. 

11 februari : Oorlogswinter, naar het beroemde boek van Jan Terlouw 
Oorlogswinter: Verfilming van de bestseller van Jan Terlouw. De film vertelt over 
de belevenissen van de veertienjarige Michiel tijdens de ijskoude winter van 1945. 
 
 
18 februari: Les Choristes, (de koorzangers) een heerlijke hartverwarmende film over de 
kracht van muziek 

 Les Choristes: De film gaat over een muziekleraar die eind jaren veertig lastige 
jongens van een kostschool probeert te interesseren voor muziek. 
 
 
 

 
25 februari: Haar naam is Sarah,  een ontroerende film over een groot drama in het Parijs 
van 1942 
Een ontroerende film over een 11-jarig Frans joods meisje dat tijdens de oorlog 
haar broertje verstopt voor de Parijse politie die het gezin ophaalt voor 
deportatie. 
 
En op 4 maart  zet ook deze ook vast in uw Agenda : Earth, de reis van je                       

leven, een prachtige natuurfilm 
 Een werkelijk prachtige natuurfilm die de immense schoonheid van onze aarde 
laat zien in een reis van de Noordpool naar Zuidpool. Indrukwekkend en actueel. 
    

 
 
 
Aanvang 14.15uur 

Kosten: 4 euro abonnementhouders,  6 euro niet abonnementhouders. 
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           Activiteiten februari 2022 

Maandag 

31 januari 

9:30-10:15  

10:15  

12:00 uur 

14:15-16:00 

In beweging                                                     Janny 

Koffie drinken 

Open tafel 

inloopmiddag   

Dinsdag 

1 februari 

10:00 

9:30-11:30 

10:15-12:00 

14.50-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                    Wojtek 

knutselen                                                            Marijke 

inloop met spelletjes                              Dineke en Gerda         

Woensdag 

 2 februari 

9:30 

10:00-11:30 

12:00  

14:00-15:00 

Koffie drinken 

spelletjesochtend                        Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

stoelyoga                                               Nicole Halfman 

Donderdag 

3 februari 

10:00  

10:30   

Koffie drinken  

Bingo                                                      Ingrid  en team 

Vrijdag 

4 februari 

10:00 

12:00 

14:15 

Koffie drinken 
open tafel   
Filmmiddag Videogroep accent, beelden over oud 
Gorssel 
 

Zaterdag 

5 februari 
10:00 Koffie drinken 

Maandag 

7 februari  

 

9:30-10:15  

10:15 

12:00 

14:15-16.00 

 

In beweging                                                      Janny 

Koffie drinken 

open tafel 

inloop middag 

Dinsdag 

8 februari 

10:00 

9:30-11:30  

10:15-12:00  

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                    Wojtek   

knutselen                                                            Marijke 

Inloop met spelletjes                                                       
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Woensdag  

9 februari 

 

9:30 

10:30-11:30 

12:00  

14:15-16:00 

 

Koffie drinken 

spelletjesochtend                          Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

 Schilderen                                           Dini Voskamp                                           

Donderdag  

10 februari 

10:00  

14:15-16:00   

Koffie drinken  

inloopmiddag 

Vrijdag  

11 februari 

10:00 

12:00 

14:5-16:00 

Koffie drinken 

open tafel 

Bioscoop-/filmmiddag Oorlogswinter van Jan Terlouw 

Zaterdag 

12 februari  
10:00 

 

Koffie drinken 

Maandag 14 

februari 

9:30-10:15  

10:15  

12:00 uur 

14:15-16:00 

in beweging                                                       Janny 

koffie drinken 

open tafel 

inloopmiddag 

Dinsdag 

15 februari 

10:00 

10:00-10:30 

10:15-12:00 

14:15-16:00 

koffie drinken 

digitaal advies                                                    Wojtek 

knutselen                                                            Marijke 

inloop middag spelletjes 

Woensdag 

16 februari 

10:00  

9:30-11:30  

12:00 

14:14-16:00 

Koffie drinken 

spelletjesochtend                        Sientje, Gerda en Ietje    

open tafel 

stoelyoga                                              Nicole Halfman 

Donderdag 

17 februari 
10:00 

14:15-16:00 
koffie drinken 

Bingo 

Vrijdag  

18 februari 

 

10:00 

12:00 

14:15-16:00 

 

Koffie drinken 

open tafel 

Bioscoop / filmmiddag Les Choristes (de koorzangers)                                      

Zaterdag 

19 februari 
10:00 

 

 Koffie drinken                                     
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Maandag 

21 februari 

9:30-10:15 

10:15 

12:00 

14:15-16:00 

in beweging  

koffie drinken 

open tafel 

in loopmiddag 

 

Dinsdag  

22 februari 

 

10:00 

10:15  

10:15-12:00 

14:15-16:00 

 

koffie drinken   

digitaal advies                                                     Wojtek 

Knutselen                                                            Marijke 

inloop middag spelletjes 

Woensdag 

23 februari 

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

Koffie drinken 
spelletjesochtend                        Sientje, Gerda en Ietje    
Open tafel   
Schilderen                                             Dinie Voskamp                                             

Donderdag 

24 februari 

10:00  

14:15  

Koffie drinken  

inloopmiddag  

Vrijdag 

25 februari  

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

Koffie drinken 
open tafel 
Bioscoop / filmmiddag     Haar naam is Sarah   

Zaterdag 

26 februari 
10;00 

 

Koffie drinken 

 

Maandag 

28 februari 

9:30-10:15  

10:15  

12:00  

14.:5 

in beweging                                                          Janny 

Koffie drinken 

open tafel  

inloopmiddag 

Dinsdag 

1 maart 

10:00 

10:15 

10:15-12;00  

14:15-16:00 

koffie drinken  

digitaal advies                                                     Wojtek 

knutselen                                                             Marijke 

inloop middag spelletjes 

Woensdag 

2 maart 

10:00  

9:30-11:30  

12;00 

14:14-16:00 

 Koffie drinken 

spelletjesochtend                        Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

stoelyoga                                               

Donderdag 

3 maart 

10:00  

14:15-16:00 

Koffie drinken  

bingo 
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Vrijdag 

4 maart 

10:00 

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

open tafel                                                                            

Bioscoop / filmmiddag     Earth de reis van je leven, 

Prachtige natuurfilm 

 

     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. Elke zaterdagmorgen staat er ook               klaar en is er tijd 

voor een  gezellig praatje  Ook bent u alle morgens welkom om even de krant te komen 

lezen 

Kijk voor de middag even in de agenda, die u ook in de Veldpost kunt vinden, zodat u ook 

dan rustig de krant kunt lezen als er geen activiteiten gepland zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Hoera Elly is de winnaar van de puzzel veldpost januari    
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De Puzzel voor de maand Februari, weer verzorgd door Henny Jimmink 

 

 

 

              

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

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

20 februari naar: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl of in de brievenbus 

Gentiaan 1. 

      


