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Van het bestuur: 

Betrokken 
Er zijn veel mensen betrokken bij de Veldhoek. 
Dat is op allerlei manieren merkbaar. Bij het voor 
elkaar invallen bij ziekte maar ook de aandacht voor elkaar in 
zo’n periode. Hulp bij activiteiten. Enthousiasme 
bij het opstellen en invullen van het activiteitenprogramma. 
Hartverwarmend. Veel gebeurt in stilte. Dat is ook mooi. Zo ook afgelopen week. 
Stopt een auto voor de deur. Komt er een mevrouw uit met en envelop in de hand. Zo, 
weer gebakken, dit heeft het opgeleverd. In het zakenleven spreken we over een 
businessmodel. Duur woord voor de wijze waarop we er met en voor elkaar zijn. 
Het gaat dan niet om het in stand houden van de Veldhoek maar om realisatie van haar 
doelstellingen. Zo’n envelop met achterliggende gedachte spreekt boekdelen. 
 
Boek 
In haar recent verschenen boek De eenzame eeuw beschrijft en analyseert Noreena Hertz 
het herstellen van menselijk contact in een wereld die steeds verder ontrafelt. Instellingen 
als De Ontmoetingsplek de Veldhoek zijn hierin en hierbij belangrijke instrumenten. 
 
Programma 
Dit nummer van de Veldpost staat opnieuw vol met een aantrekkelijk programma. Met 
bekende en nieuwe onderdelen. Centraal staat telkens de ontmoeting. In de ontmoeting 
verrijken we elkaar. 
 
Inrichting 
Op 5 april gaat een delegatie van bestuur, bewoners en vrijwilligers op bezoek bij een  
leverancier om nieuw meubilair voor de Ontmoetingsruimte uit te zoeken. Spannend 
omdat het een beslissing is voor een langere termijn. We uiteraard gebonden zijn aan een 
bepaald budget maar ook helder voor ogen hebben dat inrichting ook mede de sfeer van 
de ruimte bepaald.  
 
Verandering seizoen 
Nu de zon weer begint te schijnen hopen we ook meer buitenactiviteiten te organiseren. 
In dit nummer vindt u al aankondigingen maar er volgen er meer. Wij kijken ook naar een 
gezellig zitje zodat deelnemers en toeschouwers verbinding met elkaar hebben en na 
afloop van de activiteit gezellig met elkaar kunnen napraten. 
 
Activiteitencoördinator 
We zijn er nog niet in geslaagd een nieuwe activiteitencoördinator te vinden. We blijven 
adverteren en rekenen ook op dit onderdeel binnenkort op positieve berichten. 
 
 

 



Over onze bezoekers:  

 

Joke (Jopie) Rensink - Meijer 

Leeftijd:  85 jaar. 

Hoelang woon je hier op de Veldhoek?  Vanaf augustus 2020. 

Vind je het fijn wonen hier? Nu wel, heb eerst erg moeten wennen. 

Waar heb je eerder gewoond? Kleine 60 jaar aan de Bielderweg 10. 

Heb je kinderen? Ja, twee: Irena en Gerrit. 

Heb je kleinkinderen? Ja, vier. 

Ben ook Omi van 4 achterkleinkinderen. 

Wat voor werk heb je eerder gedaan en waar? Ruim 10 jaar in de huishouding in Almen op 

de pastorie  bij ds. Streefland. Toen getrouwd en in Harfsen gaan wonen. 

Wat vind je van de Veldpost? Leuk en ziet er gezellig uit. 

Aan welke activiteiten doe je in de Veldhoek mee? Yoga , Bingo, Koersbal, Beweegtuin, Jeu 

des Boules.  

Welke activiteit mis je hier in de Veldhoek? Optredens van dans- en muziekgroepen, folklore 

en boerendansers.. 

Line dansen heb ik zelf ook gedaan. Eerst bij de Wever later bij Buitenlust.   

Mijn hobby’s? Dansen, fietsen, wandelen met de hond, werken in de tuin, planten/bloemen 

en handwerken. 

Vanwege mijn beperkingen blijft er nu niet zoveel meer over. Fijn haakwerk doe ik nog wel 

zoals bedspreien haken. 

 

Taxi nodig om naar een activiteit in de 

Ontmoetingsruimte te gaan??!! 

Wilt u graag een activiteit bezoek maar weet u niet hoe u er 

moet komen. Wij hebben een vrijwilliger die u tegen 

vergoeding haalt en weer thuis brengt                                           

Voor informatie kunt u contact opnemen met de 

welzijnscoördinator, Hellen Strik of door een mail te sturen 

naar activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl 

 



 



 

Activiteiten bij de Veldhoek: april 2022 

Modeshow, kunst en muziek staan in april op het programma van 

Ontmoetingsplek De Veldhoek 
Interessante lezingen en blij makende muziek voor alle 65-plussers uit de regio. 

Ontmoetingsplek De Veldhoek heeft in de maand april weer tal van activiteiten gepland! 

 

Modeshow, Vreeman Mode 

Vreeman Mode in Laren is gespecialiseerd in betaalbare mode voor 

de 60-plus vrouw. De winkel van eigenaresse José Pakkert-

Vreeman hangt momenteel vol met kleding in vrolijke lentekleuren: 

vlotte lange vesten en klassieke V-hals vestjes, soepele, korte 

vestjasjes, pantalons, jeans en driekwart broeken - zowel effen als 

in trendy dessins - en leuke topjes, blouses en shirts in nieuwe, 

frisse dessins. E.e.a. wordt nog aantrekkelijker door de accessoires, 

geleend uit de winkel van de buren. Op vrijdagmiddag 1 april 

komen vijf dames – twee uit Harfsen en drie uit Laren – een deel 

van de nieuwe collectie showen in Ontmoetingsplek De Veldhoek in Harfsen. Hun leeftijden 

variëren van 70 tot 85 jaar en hun maten van 38 tot en met 48. Een bron van inspiratie om er 

straks op je paasbest uit te zien! 

 

 

Vrouwen in de kunst 

Door de pandemie uitgesteld, maar nu gaat de Holtense kunstenaar Wim 

Kwakernaak echt met prachtige beelden vertellen over Vrouwen in de 

kunst. In de 17de eeuw waren vrouwelijke kunstschilders zeldzaam. 

Judith Leyster was destijds het enige vrouwelijke lid van het Haarlemse 

schildersgilde. Tegenwoordig is dat anders, maar zo heel lang is dat nog 

niet het geval. En in de musea is werk van hen veruit in de minderheid. De lezing op 

maandagmiddag 4 april toont o.a. beelden van het werk van Charley Toorop, Lizzy 

Ansingh, Marlene Dumas en Nikki de Saint Phalle.  

 



 

 

Op vrijdagmiddag 15 april komt troubadour Hans van Gorp 

met bekende luisterliedjes uit de jaren zestig en zeventig. Zijn 

optreden heeft als titel: ‘Kent U deze nog……’ en is een mix van 

Nederlands- en Engelstalige evergreens van bijv. Boudewijn de 

Groot, Frans Halsema, The Beatles, Simon and Garfunkel, Cornelis 

Vreeswijk, Dimitri van Tooren, John Denver, Roger Withaker 

enzovoort. Een programma waarbij het publiek zelf ook suggesties mag aandragen. Hoe dan 

ook: een fantastische ode aan de kleinkunst staat u te wachten!  

 

Reis om de wereld in 80 minuten 

Wie kent niet het beroemde boek ‘Reis om de wereld in 80 dagen’ van 

Jules Verne? Op vrijdagmiddag 29 april neemt globetrotter Theo 

Leerintveld u mee op een ‘Reis om de wereld in 80 minuten’! In deze 

lezing met schitterende beelden worden de bezoekers getrakteerd op 

interessante verhalen en leuke 'zit dat zo' feitjes van een breed scala 

aan landen. Meestal worden een stuk of tien landen uitgekozen, 

waarover verhaald wordt bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Indonesië, 

Ethiopië, Cambodja, China, Transmongolië, Argentinië en Chili. 

Allemaal te ‘bezoeken’ vanuit de luie stoel.  

De toegangsprijs voor de lezingen is 6 euro voor een externe bezoeker en 4 euro voor een 

abonnementhouder, inclusief koffie/thee en een Gouden Drankje naar keuze. Soms wordt 

een vrijwillige bijdrage gevraagd. Natuurlijk is er nog veel meer te doen: kijk daarvoor op 

www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl 

Inspiratieblok 

Beatrixschool komen op woensdagmiddag spelletje met de 

ouderen spelen. Voorbeelden zijn: sjoelen, kaarten, de 

beweegtuin, bingo etc. Erg mooi is om zo jong en oud 

samen bezig te zien. Wilt u ook graag meedoen? Dat kan 

op 6, 13 en 20 april  van13 uur tot 13.45 uur 

 



Handwerkmiddag vanaf dinsdagmiddag 5 april,  

start 14.15 uur, met Gerda ten Have 

Niets is zo gezellig als met elkaar met je handwerk bezig te zijn. 

Vanaf 5 april zal Gerda ten Have  elke dinsdagmiddag aanwezig 

zijn met haar eigen haak-, brei-, of borduurwerk waar ze op dat 

moment mee bezig is.  

Leuk wanneer u daar bij aansluit en zo gezellig met elkaar, onder het genot van een drankje, 

in een gezellige en gemoedelijke sfeer creatief aan de gang gaat. 

Gerda is er vanaf  14.15 uur maar je kunt binnenlopen wanneer jou dit het beste uitkomt en 

dus ook weer vertrekken wanneer je het genoeg vindt. 

We hopen dat jullie in grote getale gezellig bij Gerda aansluiten. 

Ben je zelf niet van het handwerken dan ben je uiteraard ook van harte welkom voor een 

spelletje, de krant of om een kop koffie/thee drinken en een praatje te maken. 

 

 

Voor Pasen gaan wij een Paasstukje maken 
 

Vrijdagmiddag 8 april starten wij hiermee om 14.15 uur. 

Het is fijn als u zich vooraf opgeeft, zodat wij voldoende 

materialen kunnen regelen.  

Heeft u nog een mooi bakje thuis staan neem deze dan 

gerust mee. Heeft u nog groen dat gebruikt mag worden   

dan is dit ook zeer welkom 

Kosten: bewoners, vrijwilligers € 4,00 voor gasten rekenen 

wij  € 6,00. 

Opgave door het invullen van de lijst op het prikbord in de 

hal van de Veldhoek of via een mail naar 

activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl 

 

 

Schildercursus 

Nog 2 lessen in april op donderdagmiddag 14 en 28 april kunt u 

nog een prachtig schilderij maken onder begeleiding van: Dinie 

Voskamp. Let op dat de lessen op donderdagmiddag zijn en 

niet zoals u gewend was op de woensdagmiddag!!!!! 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                

                 Activiteiten April 2022 

Maandag 

28 maart 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                          Sientje  

Dinsdag 

29 maart 

10:00 

  9:30-11:30 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek                                                       

Inloop met spelletjes                                                Dineke en Gerda                          

Woensdag 

 30 maart 

  9:30 

10:00-11:30 

12:00 

13:00-13:45  

14:00-15:00 

15:00-16:00 

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                            Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel  In 

spriatieblok Beatrix School: spelletjes jong en oud 

Stoelyoga                                                                    Nicole Halfman 

Inloopmiddag                                                                          Marijke   

Donderdag 
31 maart 

 
10:00  
10:30 
14:00  

Koffie drinken 
Koersbal                                                             Riek, Mies en Henny  

Bingo                                                                                          Team 

Vrijdag 

1 april 

10:00 

12:00 

14:15 

Koffie drinken 
Open tafel  
Modeshow Vreeman mode   

Zaterdag 

2 april 
10:00 Koffie drinken 

Maandag 
4 april 

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

In beweging                                                                              Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 

Vrouwen in de kunst  
  



Dinsdag 

5  april 

 

 

10:00 

 9:30-11:30 

10.30  

14:15-16:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                          Wojtek                                                                                                                              

geheugentraining                                                                      Henny 

Inloop met spelletjes                                                                Dineke       

Handwerken                                                                              Gerda 

 

Woensdag  

6 april 

   9:30 

10:30-11:30 

12:00  

13:00-13:45 

14:00-16:00 

14:15-16:00 

15:15-16:00 

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                            Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

Inspriatieblok Beatrix School: spelletjes jong en oud 

Stoelyoga                                                                    Nicole Halfman 

Inloopmiddag                                                                           Marijke  

Beweegtuin                                                                       Robin Uenk 

Donderdag 

7  april 

10:00  

14:15-16:00 

Koffie drinken 

 Bingo                                                                                         team 

Vrijdag  

8 april 

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

Koffie drinken 
Open tafel  
Paasstukjes maken                                                       Diane en Aldi 

Zaterdag 
 9 april 

10:00 Koffie drinken 

Maandag  
11 april 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag 

Dinsdag 

12 april 

10:00 

10:00-10:30 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                          Wojtek                                                            

Inloop middag spelletjes                                                          Dineke  

Handwerken                                                                             Gerda 

Woensdag 

13 april 

 

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

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                           Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

Inspriatieblok Beatrix School: spelletjes jong en oud 

Stoelyoga                                                                    Nicole Halfman 

Inloopmiddag                                                                          Marijke 

Beweegtuin                                                                     Robin Uenk 

Donderdag 

14 april 

 

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

Koffie drinken 
Koersbal                                                             Riek, Mies en Henny 
Schildercurcus                                                    Dinie Voskamp                                                                   
  



 

Vrijdag  

15 april  

10:00 

12:00 

14:15.16:00 

 
Koffie drinken 
Open tafel  
inloopmiddag                                      
                                         

Zaterdag 

16 april 
10:00  Koffie drinken                               

Maandag 
18 april 

 
Tweede  
Paasdag 
 

                                                          

Dinsdag  

19 april 

10:00 

10:15  

14:15-16:00 

14:15 

Koffie drinken   

Digitaal advies                                                                         Wojtek 

Inloop middag spelletjes                                          Dineke en Gerda 

Handwerken                                                             Gerda  

Woensdag 
20 april 

   
9:30 
10:30-11:30 
12:00  
13:00-13:15 
14:00-15:00 
14:15-16:00 
15:15-16:00 
 

Koffie drinken 
Spelletjesochtend                                          Sientje, Gerda en Ietje    
Open tafel   
Inspriatieblok Beatrix School: spelletjes jong en oud 
Stoelyoga                                                                    Nicole Halfman 
Inloopmiddag                                                                         Marijke 
Beweegtuin                                                                       Robin Uenk 

Donderdag 

21 april 

10:00  

14:15  

Koffie drinken  

Bingo                                                                                         team 

Vrijdag 

22 april 

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

  

Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                        Ineke en Marianne  
        

Zaterdag 

23 april 10:00 
 

Koffie drinken  

Maandag 

25 april 

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

In beweging                                                                                Janny 
Koffie drinken 
Open tafel  
Inloopmiddag                                                                            Sientje  

Dinsdag 

26 april 

10:00 

10:15 

14:15-16:00 

14:15 

Koffie drinken  

Digitaal advies                                                                         Wojtek                                                             

Inloop middag spelletjes                                                         Dineke  

Handwerken                                                                             Gerda 

 
 
 
 

 

 

 



 

Woensdag 

27 april 

9:30 
10:00-11:30  
12:00 
14:00-15.00 
15:00-16:00  

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                           Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel  

Inloopmiddag                                                                           Marijke                      

Donderdag 

28 april 

10:00 

10:30  

14:00-16:00 

Koffie drinken  

Koersbal                                                             Riek, Mies en Henny 

Bingo                                                                                         Team 

Vrijdag 

29 april 

10:00 

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Open tafel 

Reis om de wereld                                              

Zaterdag 

30 april 10:00 Koffie drinken             

   

 

     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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

Workshop Bloemschikken voor Pasen 

Donderdag 7 april is er de gelegenheid om onder leiding van Janneke Zoetbrood een mooie 

paaskrans te maken. De kosten zijn € 27,50, inclusief koffie of thee. 

Locatie: Ons Gebouw. Tijd: 19.00-21.00 uur 

Opgave tot 3 april bij Marijke Schoneveld – 06-34412415, marijkeschoneveld@hotmail.com, of bij 

Anneke Hogenhout – 06-20623603, annekehaaksmanhogenhou@online.nl  

 

The Passion op groot scherm 

Op donderdag 14 april, Witte Donderdag, wordt vanuit Doetinchem op t.v. The Passion 

uitgezonden. Het thema is dit jaar: ‘Alles komt goed?!’ U kunt natuurlijk gewoon thuis kijken, maar 

het is heel inspirerend om de uitzending samen met anderen op een groot scherm te bekijken. 

Locatie: Ons Gebouw. Tijd: 20.30 uur. 

 

Vieringen Paascyclus 

Witte Donderdag 14 april, 19.00 uur 

Goede Vrijdag 15 april, 19.00 uur 

Eerste Paasdag 17 april, 10.00 uur 

 

Wandel je mee? 

Op Stille Zaterdag, 16 april, gaan we wandelen. Vanaf Ons Plein maken we een wandeling van 

zo’n drie kwartier. Dat mag in stilte (op Stille Zaterdag), maar er mag ook gepraat worden. 

Locatie: Ons Plein. Tijd: 14.00-15.00 uur 

 

Paasontbijt 

Op Eerste Paasdag, 17 april, is iedereen welkom op het paasontbijt. Lekkere boterhammen, eitjes, 

beleg, thee en koffie, maar vooral: gezellig samen eten. Voor jong en oud. iedereen is welkom. 

Kosten € 4,00 voor volwassen, kinderen t/m basisschool betalen € 3,00. 

Opgeven vóór 12 april bij Nel Oolman, n_oolman@hotmail.com / 0573-431794. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Oplossing 

puzzel: Maart 

Bodegraven,Haastrecht,Goederede,Vogelenzang,Zwijndrecht,Houthem,Tiengemeten, 

Rozendaal, Hattem, Elspeet, Losser, Eibergen, Utrecht, Boskoop 

Winnaar veldpostpuzzel  Maart is:  Dik van Putten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  



 

 


