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Van het bestuur:  

 
 
 
Op het moment dat dit stukje wordt geschreven is 
al een flinke hoeveelheid copy voor dit nummer beschikbaar.  
Tsjonge wat een energie is er in en rond de Ontmoetingsplek 
de Veldhoek. Een enorm gevarieerd aanbod. 
Met goede begeleiding. Met aandacht op z’n tijd.  
En niet te vergeten ontmoeting met een drankje. 
We horen diverse keren de verzuchting, hier had ik eerder bij moeten zijn. Dat is gewoon 
een kwestie van opstaan en de korte afstand naar de Gentiaan afleggen. Zo simpel? 
Zo simpel kan het zijn. 
 
Om het allemaal nog dichter bij onze doelstellingen te brengen is voor de 
Ontmoetingsruimte inmiddels een volledig nieuwe inrichting besteld met meer eigentijds 
meubilair en passende kleuren. Tegen de zomer zal de aflevering plaats vinden. 
We gaan bij andere verenigingen/stichtingen in het dorp nog na of er belangstelling 
bestaat voor het aanwezige meubilair. 
 
Ook de buitenactiviteiten zijn weer gestart. In de loop van mei hopen we daar nieuw 
tuinmeubilair te plaatsen. De deelnemers aan de activiteiten hebben zo een plekje 
om voor- en na te praten. Maar ook de toeschouwers kunnen daar uiteraard gebruik van 
maken. Op andere momenten is het een uitbreiding van de Ontmoetingsplek. 
 
Mooi is ook dat er nieuwe eetgroepen voor de middagmaaltijd ontstaan. Ook daar stellen 
we geen grens aan voor het aantal deelnemers.  
 
Ander idee is om vanuit de Ontmoetingsplek korte of wat langere wandelingen te 
organiseren.  
 
U begrijpt dat we zo met elkaar een punt hebben waar u op kunt steunen. Dat punt heet 
Ontmoetingsplek de Veldhoek. 
 
Veel plezier in de maand mei gewenst. 
 
 

 

 

 

 



 

Over onze bezoekers: 

       \                                                                                                  

 

        

 

 

 

 

 

 

                                   Schilderij die Gerrie heeft geschilderd 

Naam: Gerrie Wissink 

Leeftijd: 86 jaar 

Waar ben je geboren: Tilburg 

Per wanneer woon je op ontmoetingsplek de Veldhoek: 2007 

Vind je het fijn wonen hier: Ja 

Waar heb je eerder gewoond: Almen 

Heb je kinderen: Ja 3 , waarvan 1 is overleden 

Kleinkinderen: Ja 3 

Wat voor werk heb je gedaan: Leidster kinderverzorging, daarna 1 jaar verpleging toen 

kraamverzorging 

Wat vind je van de Veldpost: Leuk blad 

Aan welke activiteiten hier in de Veldhoek doe je mee: Weinig soms bingo ,beweegtuin 

en Jules de boule 

Welke activiteit mis je hier in de Veldhoek: Geen 

Hobby’s: Schilderen en knuffels maken (opbrengst voor hartstichting) 

Wat is je lievelingskleur: Alle kleuren, behalve bruin 

 

 

 

 



De Expositie in de hal van de Ontmoetingsplek is vervangen in de 

komende periode kunt u werk van Gerda van Proosdij bewonderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Gerda van Proosdij, ik begon met tekenen met houtskool. 

Na het overlijden van mijn man in 2004, vroeg iemand mij mee te gaan naar 

schilderles. 

Hierop zij ik, ik kan helemaal niet schilderen!!!! Toch ben ik met haar mee gegaan 

naar de lessen. Hier leerde ik veel verschillende technieken en ontdekte de stijl die 

ik het leukst vond. 

Maar vooral ontdekte ik het plezier en de ontspanning die ik in het schilderen vind. 

Ik hoop dat degene die komt kijken naar mijn expositie, in het schriftje dat op een 

tafeltje onder de schilderijen ligt een reactie wil geven. 

Ik ben erg benieuwd wat u ervan vind. 

Mijn schilderijen hangen in de lange gang en in de 2de deel waar ook de 

fysiotherapie zit. 

 

 

 

Je hoort tegenwoordig zulke rare dingen over criminelen die met 

slimme trucjes de argeloze burger geld afhandig maken, ja soms 

zelfs iemand hele bankrekening plunderen. Marieke van de Kolk 

van de Rabobank vertelt op maandagmiddag 2 mei hoe je veilig 

kunt internetbankieren. Ze legt uit wat je wel kunt doen en vooral 

ook wat je absoluut niet moet doen. Aanvang 14.15 uur. Entree: 

vrijwillige bijdrage. 



Op maandag 9 mei komt ’s middags de leesclub o.l.v. Cecile Hermsen 

bijeen. Besproken wordt het boek ‘De Pelikaan’ van Martin Michael Driessen, 

een verhaal vol humor, dat zich afspeelt in het voormalige Joegoslavië. Er is 

nog plek voor een paar nieuwe leden. Deelname is gratis. 

 

   

Hermine van der Does, glaskunstenaar, komt op vrijdagmiddag 13 mei 

vertellen over haar werk. Dat is zeer veelzijdig en varieert van prachtige 

schalen tot glas-in-lood ramen voor kerken, tehuizen, in deuren en als wand. 

Door motieven en kleuren verkrijgen ze een betoverende lichtval. Hermine, die 

in het buitengebied van Laren woont en werkt, vertelt over de techniek en toont 

prachtige voorbeelden.  Entree 4 euro voor abonnementhouders en 6 euro voor 

externe bezoekers (inclusief koffie/thee en een Gouden Drankje naar keuze).

 

 

Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden, de wolkenkrabbers, de 

Twin Towers, de Hot Dogs en de popcorn. Op maandag 16 mei wordt een 

themamiddag over Amerika verzorgd door Zdenka Wagenaar. Deze Harfsense 

heeft jaren in de Verenigde Staten gewoond en deelt graag haar belevenissen, 

haar kijk op het land, de zorgen en de successen van de bewoners en de 

muzikaliteit van het land met u allen. Natuurlijk zijn er ook Amerikaanse hapjes en 

drankjes. Entree 8 euro voor abonnementhouders en 10 euro voor externe 

gasten, inclusief koffie/thee, drankjes en hapjes. 

 

– 

 

 tentoonstelling over Jeanne Bieruma Oosting 

Almen ligt vlakbij, maar bent u wel eens in Museum STAAL 

geweest? Daar is momenteel een tentoonstelling over 

kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Deze in Den Haag 

geboren jonkvrouw woonde in haar jonge jaren op kasteel De 

Cloese in Lochem en verbleef geruime tijd in Parijs, waar haar 

carrière als schilderes vleugels kreeg. Op latere leeftijd woonde 

ze ’s winters in Amsterdam en in de zomermaanden in Almen in 

haar buitenhuis ‘Het Elger’. Vanaf de Ontmoetingsplek gaan we 

op vrijdagmiddag 27 mei per auto naar Almen voor een 

rondleiding met na afloop een kop koffie of thee. 

Wilt u mee? Geef u dan vóór 10 mei op via activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl 

of bij een van de vrijwilligers. Hebt u een auto en wilt u wel passagiers meenemen, laat dat 

dan ook even weten vóór genoemde datum. 

Deelnemers betalen alleen de entree van 7,50 euro. De rondleiding en de vergoeding voor 

automobilisten worden betaald uit de bijdrage van Wim Kwakernaak, die onlangs hier een lezing 

hield over Vrouwen in de kunst en zijn honorarium aan de Ontmoetingsplek heeft geschonken voor 

dit doel. Vertrek naar Museum STAAL om 14.15 uur.  



 

In Harfsen wonen veel ondernemende mensen. Annemarie 

Johannes is er één van. Zij heeft een robot ontwikkeld, 

waarmee mensen (ouderen, gehandicapten) de regie over 

hun leven behouden. Een digitale zorg-assistent zeg maar. 

Met de robot, Anne, kun je heel eenvoudig gesprekken 

voeren, spelletjes spelen en haar ook opdrachten geven, 

zoals de radio aanzetten, telefoneren en nog veel meer. Ze 

helpt structuur te geven aan de dag en niks belangrijks te vergeten, zoals tijdig medicijnen 

innemen. Op maandagmiddag 30 mei komt Annemarie erover vertellen en ze demonstreert 

haar robot ook. Anne4Care is trotse winnaar van een Parel van Zon Mw., de organisatie voor 

gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De entree is 4 euro voor abonnementhouders en 6 euro 

voor externe gasten, inclusief koffie/thee en een Gouden Drankje naar keuze. 

 

In de ontmoetingsruimte staat een prachtige biljarttafel, 

tijdens de inloopmiddagen kunt u hier gratis gebruik van 

maken. 

De gastvrouwen schenken u dan een drankje. 

 

Wilt u er zeker van zijn dat niemand anders aan het 

biljarten is dan kunt u voor een vast bedrag per jaar een 

tijd reserveren 

Zo is op dinsdagmiddag het biljart al van 13:30 tot 15:00 

gereserveerd. 

Meld u aan bij de gastvrouwen of  via mail: 

activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl 

 

Als je het niet probeert dan heb je al verloren!!! 
 

Bewegen is belangrijk voor iedereen, 
het houd je langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden sterker, je coördinatie verbetert. 

Het bewegen zorgt voor een positief effect op je geest. 

Samen bewegen en daarna nog even met elkaar wat drinken zorgt voor gezelligheid 

 

In de Ontmoetingsruimte kunt u op verschillende manieren bewegen. 

Op maandagmorgen van 9:30 tot 10:15 uur kunt u komen bewegen – 

gymnastiek- met Janny Wilgenhof 

Janny geeft een leuke gezellige les waarbij oefeningen gedaan worden 

voornamelijk zittend. Ze gebruikt hiervoor verschillende materialen en muziek. 

Wilt het eens proberen, loop gerust binnen en doe een keer vrijblijvend mee. 

 

 

 

 

 



Op woensdagmiddag is er van 14 tot 15 uur stoelyoga onder begeleiding van Nicole Halfman 

U doet tijdens de lessen oefeningen die lichaam en geest ontspannen. 

Het is heerlijk ontspannend vooral ook heerlijk bezig zijn met een gezellige begeleidster en een 

steeds groter groeiende groep enthousiaste deelnemers 

Vanaf mei betaald u € 3,00 per les aan de docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op woensdagmiddag maar dan van 15:15 uur tot 16:00 uur verzorgt Robu Fit (Robin Uenk) 

fitness voor senioren in de beweegtuin 

Robin zegt, het gaat niet om veel sporten, maar om op de juiste manier te bewegen. 

Robin bekijkt per persoon wat deze aankan. 

Zeker de moeite van het proberen waard vanaf deze maand kunt u wekelijks voor € 3,00 per keer, 

die u betaald  bij Robin 

 

 

 

 

 

 
 
  

Vorig jaar werd een aantal keren bij lekker weer op donderdagochtend jeu de boules gespeeld. De 
Veldhoek heeft een eigen baantje, direct naast de ontmoetingsplek.  We gaan dat weer oppakken 

en nu als vast onderdeel van het activiteitenprogramma voor de zomer. De jeu de boules mag 
natuurlijk niet ten koste gaan van de koersbal wat om de 1ste en 3de  donderdag ochtend in 
de zaal wordt gespeeld. Dat betekent dat op de donderdagochtend wanneer er geen  
koersbal is  er jeu de boules gespeeld kan worden.   
Dit betekend de 2de en 4de donderdag van de maand, dat is op 12 en 26 mei. 
We hopen natuurlijk dat het weer net zoveel plezier zal geven als vorig jaar en er zijn er al 
die niet kunnen wachten! 



 

 
Het leek een aantal mensen uit het dorp een leuk idee om in de zomer met elkaar te gaan 
jeu de boulen. In de vooravond, voor de gezelligheid en om elkaar in een ongedwongen 
sfeer te kunnen ontmoeten, een drankje te drinken en een leuk spel te spelen. Jeu de 
boules, of petanque zoals u wilt, leent zich daar uitstekend voor. Je hebt niet meer nodig 
dan 3 ballen en een goed humeur, nou ja, en een beetje balgevoel. We gaan dat bij de 
Veldhoek organiseren en spelen op ons eigen baantje naast de beweegtuin. Een stuk of 
acht mensen hebben zich al aangemeld dus we kunnen al van start! We gaan ervan uit 
dat er wel meer mensen zijn die het leuk vinden om mee te doen en zo ook weer wat 
andere mensen leren kennen. Iedereen is welkom maar je moet wel je eigen ballen 
meenemen en zelfstandig het spelletje kunnen meespelen. Maar alleen kijken mag 
natuurlijk ook, dat is alleen maar gezellig.  
De eerste avond is inmiddels geweest. 
Dinsdag 10 mei is de volgende Jeu de Boules avond en vanaf deze datum gaan we elke 
tweede en vierde dinsdag van de maand dit organiseren. 
Het begint om 19 uur.    U bent van harte welkom. 

 

Jeu-de-boules is een verzamelnaam voor balspelen. Onze spelsoort heet PÉTANQUE. 
Onderstaand de internationale spelregels in beknopte vorm. 

• Pétanque wordt gespeeld, 2 tegen 2 met elk drie boules; 3 tegen 3 met elk 2 boule  
• maar ook 1 tegen 1 met elk 3 boules. 1 Tegen 1 noemen we tête à tête, 
•  2 tegen doublette en 3 tegen 3 triplette.    
• Het but (doelballetje) is van hout en heeft een diameter van 25 tot 35 mm. 
• De boules hebben een diameter die varieert van 7.05 tot 8 cm, en het gewicht  
• mag minimaal 650 en maximaal 800 gram zijn. 
• Voor de wedstrijd begint, bepalen de teams door een eerste worp met van elke 
•  team één bal, wie mag beginnen. 
• De winnaar legt op één meter van welk obstakel ook een cirkel met een diameter  
• tussen de 35 en 50 centimeter. . 
• De speler die het but werpt zal deze tussen de 6 en 10 meter moeten deponeren. 
• Het team dat het but werpt, werpt ook de eerste boule en probeert deze zo 
•  dicht mogelijk bij het but te plaatsen. De voeten moeten in de cirkel staan en  
• mogen niet van hun plaats komen voordat de geworpen boule de grond heeft geraakt. 
• Lukt het vervolgens de tegenstander hun boule beter te plaatsen, dan hebben zij 
•  de leiding. Dit net zolang tot hun boule dichter bij het but ligt. 
• Vervolgens mag het eerste team weer proberen de situatie naar haar voordeel om 
•  te buigen en gaat daar mee door tot het al of niet gelukt is. 
• Heeft een team geen boules meer dan kunnen haar tegenstanders met de  
• nog resterende boules proberen meer punten te scoren. 



• Hebben beide teams geen boules meer dan worden de punten geteld. Dat zijn  
• er zoveel, als een team boules dichter bij het but heeft liggen dan de beste boule  
• van zijn tegenstander. 
• Er is nu één werpronde gespeeld. 
• Winnaar is het team dat als eerste 13 punten heeft gehaald. 
 

 
 

 

In de maand mei willen we starten met een kleine wandeling vanuit de Veldhoek!  

Wij wandelen naar het natuurhuisje van de familie Wassink. Broekstraat 2 de afstand is 

1,3 kilometer.  

We vertrekken om 10 uur en zijn tegen 12 uur weer terug bij de Veldhoek Ria Wassink 

zorgt bij haar in de tuin dan voor een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij.  

De wandeling wordt begeleid door Marijke Delwel en de gastvrouw van die ochtend. 

Afwisselend zal er nog een andere vrijwilliger bijzijn.  

Iedereen is welkom en vooraf aanmelden is niet nodig. U dient wel zelfstandig te kunnen 

lopen e.v. met stok of rollator.  

Ook bent u welkom als u gebruik maakt van een scootmobiel.  

Wij kunnen maximaal 3 deelnemers begeleiden die gebruik maken van een rolstoel.  

Maar als u in een rolstoel met een eigen begeleider komt is dat uiteraard prima.  

In de maand mei gaan we wandelen op vrijdagochtend 6 en 20 mei 

Kosten €3,00 pp. 

Vanaf half maart kwamen 6 weken lang, elke woensdagmiddag van 13 tot 13:45 

uur een groep kinderen van de Beatrix School om spelletjes te doen met de ouderen. Er 

werd gesjoeld, met mooi weer met ons allen de beweegtuin in, Willem Lensink bewoner 

van de Veldhoek leek het leuk om de kinderen koersbal te leren spelen, dit bleek een 

enorm succes. En de laatste woensdag speelden wij een dierenbingo en een 

woordjesbingo voorbereid door Henny Jimmink.

Wij eindigden deze leuke weken met een ijsje, de bewoners en vrijwilligers van de 

Veldhoek werden door de kinderen verrast met wat lekker, de kinderen hadden allemaal 

zelf hun naam op het bedankje geschreven. Het waren weer leuke weken, met een enorm 

leuke groep kinderen 

 



 

 

O rollator als ik jou niet had 

Dan kon ik niet meer alleen op pad  
O rollator als ik jou niet bezat 

Dan zat ik voortdurend op mijn gat 

O rollator wat fijn dat je bestaat 

Je bent mijn steun en toeverlaat 

Je gaat overal met mij mee naar toe 

En ben ik onderweg even moe 

Dan zet ik mij even op je plankje neer 

En na een poosje rusten gaat het wel weer 

Met zware tassen sjouwen is nu voorbij 

Die vervoer jij nu voor mij 

Je overheerst het beeld op pleinen en straten 

En onderweg even rusten om met iemand te praten 

En je hoeft je er niet voor te schamen 

Iedere gebruiker kan dat beamen 

De uitvinder van de rollator ons aller vriend 

Heeft de hoogste onderscheiding verdiend 

Als je dus niet meer alleen kunt gaan en staan 

Schaf dan maar snel een rollator aan 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Activiteiten Mei 2022 

 

Maandag 

2 mei 

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

In beweging            Vakantie                                                     Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Veilig Internetbankieren -  Rabobank -              Marieke van der Kolk 



Dinsdag 

3 mei 

10:00 

  9:30-11:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00  

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                          Wojtek                                                       

Inloop met spelletjes                                                Dineke en Gerda   

Handwerken                                                                              Gerda  

Woensdag 

 4 mei 

  9:30 

10:00-11:30 

12:00 

14:00-15:00 

15:15-16:00 

15:00-16:30  

 

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                            Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel  In 

Stoelyoga                                                                    Nicole Halfman 

Beweegtuin                                                                      Robin Uenk 

Inloopmiddag                                                                          Marijke   

Donderdag 
 5 mei 

10:00  
10:30 
14:00  

Koffie drinken 
Koersbal                                                             Riek, Mies en Henny  

Bingo                                                                                          Team 

Vrijdag 

6 mei 

10:00 

12:00 

14:15 

Wandelen en koffie        drinken op locatie                 Ria en Marijke 
Open tafel   
Inloopmiddag                                                                              Ineke 
     

Zaterdag 

7 mei 
10:00 Koffie drinken 

Maandag 
9 mei 

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

In beweging                                                                              Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 

Inloop middag                                                                          Sientje  
Leesclub -  Boek de Pelikaan                                                   Cecile                  

Dinsdag 

10 mei 

10:00 

 9:30-11:30 

10.30  

14:15-16:00 

14:15-16:00 

19:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                          Wojtek                                                                                                                              

Geheugentraining                                                                     Henny 

Inloop met spelletjes                                                                Dineke       

Handwerken                                                                              Gerda 

Jeu de boules 

Woensdag  

11 mei 

  9:30 

10:30-11:30 

12:00  

14:00-15:00 

15:15-16:00 

15:00-16:00 

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                           Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel 

Stoelyoga                                                                  Nicole Halfman 

Beweegtuin                                                                     Robin Uenk 

Inloopmiddag                                                                         Marijke     

Donderdag 

12 mei 

10:00 

10:00 

14:15-16:00 

14:15 uur 

Koffie drinken 

Jeu de boules 

Inloopmiddag                                                                            Mies 

Leeskring 

Vrijdag  

13 mei 

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

Koffie drinken 
Open tafel 
Glaskunst                                                              Hermine van Does 



Zaterdag 
14 mei 

10:00 Koffie drinken 

Maandag  
16 mei 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Themamiddag   Amerika                                     Zdenka Wagenaar 

Dinsdag 

17 mei 

10:00 

10:00-10:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek                                                            

Inloop middag spelletjes                                          Dineke en Gerda 

Handwerken                                                                             Gerda 

Woensdag 

18 mei 

 

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

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                            Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

Stoelyoga                                                                    Nicole Halfman 

Beweegtuin                                                                       Robin Uenk 

Inloopmiddag                                                                           Marijke   

Donderdag 

19 mei 

 

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

Koffie drinken 
Koersbal                                                             Riek, Mies en Henny 
Bingo                                                                                          Team 
  

Vrijdag  

20 mei 

                    

10:00 

12:00 

14:15.16:00 

  

Wandelen en koffie      drinken op locatie                  Ria en Marijke 
Open tafel  
In loopmiddag                                                                            Ineke                         
                                         

Zaterdag 

21 mei 
10:00 

 

 Koffie drinken                                                                                            

Maandag 
23 mei 

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

 In beweging                                                                             Janny 

 Koffie drinken 

 Open tafel 

 Inloopmiddag                                                                           Sientje           

Dinsdag  

24 mei 

10:00 

10:15  

14:15-16:00 

14:15-16:00 

19:00 

Koffie drinken   

Digitaal advies                                                                        Wojtek 

Inloop middag spelletjes                                         Dineke en Gerda 

Handwerken                                                                             Gerda 

Jeu de boules 

Woensdag 
25 mei 

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

Koffie drinken 
Spelletjesochtend                                            Sientje, Gerda en Ietje    
Open tafel   
Stoelyoga                                                                    Nicole Halfman 
Beweegtuin                                                                       Robin Uenk 
Inloopmiddag                                                                           Marijke   

Donderdag 

26 mei 

10:00  

10:30 

14:15  

Koffie drinken  

Jeu de boules 

Inloopmiddag                                                                              Mies 



Vrijdag 

27 mei 

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

Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                        Ineke en Marianne  
Bezoek aan Museum  Staal in Almen   

Zaterdag 

28 mei 10:00 
 

Koffie drinken 

Maandag 

30 mei 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel  
Robotisering in de zorg                                 Annemarie Johannes                                              

Dinsdag 

31 mei 

 

 

10:00 

10:15 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek                                                          

Inloop middag spelletjes                                             Dineke  Gerda 

Handwerken                                                                             Gerda 

 

     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             abonnementen en vrijwilligers    

€ 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. 

 

Oplossing puzzel uit de vorige Veldpost:  

Ontmoeten we elkaar bij de Veldhoek aan de gentiaan in Harfsen 

 

De prijs is gewonnen door: Hermien Reilink, zij heeft de prijs in ontvangst genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

De oplossing van deze puzzel kan tot 10 mei 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) 

 



ZOEK DE BEROEPEN MET DE LETTERS DIE DOOR ELKAAR STAAN 

 

THEO KAPER:   ____________________________________________ 

RENZE WALS GAS:_________________________________________ 

HEIN VOER:_______________________________________________ 

BEN LEKKERWOL:__________________________________________ 

LO PITO:__________________________________________________ 

PERPAK:__________________________________________________ 

STIEN FOELET:____________________________________________ 

TIEPOLI:__________________________________________________ 

VOERPERK:_______________________________________________ 

BOERENGROET:___________________________________________ 

LEO DI GERTO:____________________________________________ 

TOONKRAMKAMP:__________________________________________ 

JAN TILOURS:______________________________________________ 

TON AUSTRA:______________________________________________ 

HOUDBREKOE:____________________________________________ 

MONO TAUTRUE:__________________________________________ 

KROEST:_________________________________________________ 

 

LOS DEZE PUZZEL OP VOOR 10 MEI  EN DOE HEM IN DE BRIEVENBUS.  

GENTIAAN 1 of stuur u antwoord per mail: activiteiten@ontmoetingsplek-de-velhoek.nl 

NAAM__________________________________ 

TEL.NR._________________________________ 

 

 

 

 

 



Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

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

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

 

 

 

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. 

 

Op 28 augustus vorig jaar zouden we een Zomermarkt in Harfsen houden, echter door alle maatregelen 

rondom corona hebben we dit toen niet door laten gaan. We hebben toen aangekondigd dat we in 2022 

alsnog een Zomermarkt wilden houden. En dat gaan we doen!  

En wel op zaterdag 3 september (en dus NIET op 27 augustus zoals vorig jaar aangegeven 

werd). U wilde vorig jaar meedoen.  

Wilt u dit jaar alsnog meedoen?  

Misschien bent u inmiddels al persoonlijk door een van de commissieleden benaderd, maar het is 

fijn als u deze mail ook nog wilt beantwoorden.  

Samenvattend: 

- Zaterdag 3 september van 11.00 – 15.00 uur in Ons Gebouw en op Ons Plein in 

Harfsen 

- gezellige markt waar van alles te zien, te doen, te eten, te drinken te beleven en te koop is 

- met en vóór ons dorp en voor onze kerk 

- graag ontvangen we ook mensen van elders, uit naburige dorpen en steden en toeristen en 

vakantiegangers, jong en oud(er).  

- Heeft u iets te koop wat u zelf gemaakt/ verbouwd heeft of wilt u iets laten zien wat u goed 

kunt, dan kunt u dat verkopen/ demonstreren op de Zomermarkt. 

- U kunt een tafel/ plek huren voor € 20. De opbrengst van de verkoop is voor u zelf 

- Heeft u iets gemaakt/ verbouwd wat u zelf niet  wilt verkopen maar wilt aanbieden ten 

gunste van  de kerk, dan zijn we daar natuurlijk erg blij mee 

- Verenigingen uit Harfsen die zich willen presenteren kunnen een tafel/plek huren voor € 20 

- De opbrengst van de markt wordt besteed aan de renovatie/inrichting van Ons Gebouw.  

- We houden geen rommelmarkt. Die vindt op 7 oktober in Hoeflo plaats 



- Kortom; heeft u vragen, wit u zich aanmelden of wilt u wat aanbieden, stuur een mailtje 

naar diaconieharfsen@gmail.com. Wilt u uw naam, mailadres, telefoonnummer en de 

producten die u wilt verkopen doorgeven? 

De Zomermarktcommissie bekijkt of het aanbod past in het beeld dat we hebben van de markt. We 

krijgen graag voor 20 april een reactie van u terug, waarvoor onze dank. 

Hartelijke groet van de Zomermarkt commissie: Anneke Hogenhout, Jannie de Jong, Rietje 

Slettenhaar, Marijke Schoneveld, Marinus Regelink en Annette Zwaaij. 

 

Mooi cadeau voor Moederdag – of verwen jezelf met een lekker etentje 

‘Een maal met een verhaal’ Gelukkig mag het weer: samen buitenshuis eten! Graag doen we dat 

binnenkort ook weer eens in Ons Gebouw. Op vrijdag 13 mei komt kookdominee Han Wilmink 

naar Harfsen voor een maal met een verhaal. Hij zou in november vorig jaar komen, dat moest 

worden afgezegd. Terwijl we allemaal intussen wel heel benieuwd waren naar dat Romeinse ei uit 

het jaar nul, het breekbrood met het sausje uit het oude Egypte, en de bijzondere wijnen! 

Tijdens een vijfgangendiner vertelt Han Wilmink -auteur van onder andere ”Bijbels culinair”- allerlei 

wetenswaardigheden over voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek van ooit. Wat niet 

betekent dat gasten iets stoffigs zullen proeven: alles is vers en heel erg lekker. 

Vanaf 16 uur begint een groepje onder de bezielende leiding van de kookdominee met koken. Het 

diner zelf duurt van 19 tot ongeveer 22 uur. 

De kosten voor dit diner (inclusief een wijnarrangement) zijn 25 euro per persoon. 

Komt u eten vanaf 19 uur? Opgeven kan van tot en met 29 april bij Anneke Hogenhout 

(annekehaaksmanhogenhout@online.nl of 06-20623603) of bij Clasina van den Heuvel 

(cjvdheuvel@gmail.com).  

 

Geloof en oorlogstijd 

De bijzondere dienst op 1 mei wordt, na 2 jaar corona-uitstel, verzorgd door Hanny Hillebrants en 

Riet Garritsen. De zussen Hanny en Riet Kolkman groeiden op op de Buisweerd, op de grens van 

Laren en Holten, waar Riet nog steeds woont. Over het leven van hun opa, voor, in en na de 

oorlog is een documentaire gemaakt, die is samengevat om als kerkdienst (‘preek van de leek’) te 

gebruiken. 

Het verhaal wordt door Riet en Hanny bijzonder boeiend verteld, afgewisseld met bijpassende 

liederen en is zo rond 4 en 5 mei heel passend om de bijzondere dienst in te vullen. Een verhaal 

over de Tweede Wereldoorlog, over illegaliteit, verzet, over razzia’s en deportatie. Maar ook over 

een groot Godsvertrouwen, dat de mensen op de been hield. Het bijwonen van deze dienst in de 

kerk in Harfsen zal dan ook zeker de moeite waard zijn. We beginnen als altijd om 10.00 uur.  

 

 

 

 



 

 


