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Van het bestuur: 

Gastvrijheid 
Gastvrijheid is een van de sleutelwoorden bij de 
Ontmoetingsplek de Veldhoek. Wat is Gastvrij? 
Gastvrij kan je definiëren als het prettige, welkome gevoel dat 
de bezoeker beleeft bij het contact met de gastheer/vrouw en de activiteiten die 
worden aangeboden. Of: Gastheerschap + Gastgerichtheid= Gastvrijheid. 
Daar is hard aan gewerkt en daar blijven we hard aan werken. We krijgen dat na een 
bezoek ook vaak terug dat dit zo is beleefd. Daarom is er ook elke maand een  
zeer gevarieerd programma. Mensen zijn verschillend en haken in bij wat hun past, 
waar hun interesseveld ligt. Heeft u nog geen programmaonderdeel bezocht, of heeft 
u nog geen gebruik gemaakt van een inloopmiddag? Het is bijna onmogelijk dat in 
het programma niets staat dat u niet aanspreekt. Test ons uit. Geniet van het gratis 
drankje. We vernemen graag uw bevindingen. Heeft u aanvullende ideeën? Ook 
daarvoor staan we open. 
 
Nieuwe inrichting 
We hopen dat eind juni/begin juli de nieuwe inrichting wordt geleverd. Dat is een 
volgende stap om gastvrijheid mede vorm te geven. Natuurlijk gaat het om mensen 
maar de omgeving is ook belangrijk.  
 
Vakantieperiode 
In de vakantieperiode (vanaf juli) bieden we wat minder activiteiten aan maar wat er 
aangeboden wordt mag er zijn. Blijf letten op de publicaties. 
 
Nieuw bestuurslid/beoogd voorzitter 
Inmiddels hebben wij contact met een mogelijk nieuw bestuurslid dat overweegt de 
vacature van voorzitter te gaan vervullen. Zij draait eerst mee om wat meer zicht te 
krijgen op wat er allemaal gebeurt. 
 
Evaluatie 
In juni heeft het bestuur het jaarlijkse evaluatiegesprek met beleidsambtenaren van 

de gemeente Lochem. We kijken dan waar we staan maar vooral ook vooruit. 

Tot slot 
Dit nummer van de Veldpost staat weer bol van de informatie en met een 

aantrekkelijk programma. Veel plezier bij het lezen. Nog meer plezier bij de 

activiteiten en vertel het door. 

 

 

 



Activiteiten bij de Veldhoek: juni 2022  

 

Robotisering in de zorg en uitje naar “De 

Winde” 

Een super interessante lezing komt er over robotisering in de zorg. Iets waar we niet 

omheen kunnen. Die staat op 30 mei op het programma in de Ontmoetingsplek De 

Veldhoek. Ook voor het uitje naar De Winde zijn alle 65-plussers uit de regio welkom! 

 

 

 

Heel interessant wordt de lezing weer op maandagmiddag 30 

mei. Nu over robotisering in de zorg door de Harfsense 

Annemarie Johannes. Zij ontwikkelde een ‘robot’ die mensen 

helpt om langer prettig en veilig thuis te kunnen wonen.  

De robot, die ze ook meeneemt en demonstreert, helpt bij het 

tijdig gebruiken van medicijnen, maar kan ook spelletjes spelen, 

vragen beantwoorden, opdrachten uitvoeren enz. Heel nuttig en 

misschien zelfs noodzakelijk omdat het personeelstekort in de (thuis)zorg 

schrikbarend toeneemt! 

 

 

 

Op vrijdagmorgen 10 juni hebben de kinderen van de Beatrixschool weer een 

Vossenjacht. De vossen vertrekken vanaf de Ontmoetingsruimte de Veldhoek en 

verspreiden zich door het dorp. 

Op de Ontmoetingsplek is er daarna een drinkmoment voor de kinderen. Bennie 

Beltman zorgt voor extra gezelligheid in de vorm van muziek. 

Kom dus gezellig op het terras van de Ontmoetingsruimte genieten van een kop 

koffie, muziek en van de jacht op de vossen. 



Leesclub 
 

Maandagmiddag 13 juni komt de leesclub bijeen om het boek 

‘Archipel van de hond’ van Philippe Claudel te bespreken.  

Nieuwe leden zijn welkom. 

 

 

 

 

 

Wel eens bij De Winde geweest? Dit is de land- en 

bloemenwinkel met mosterdmakerij van Janneke en 

Gerard Zoetbrood. 

Op vrijdagmiddag 24 juni staat een uitje daarheen 

gepland. Koffie/thee met een lekkere plak 

krentenwegge wordt geserveerd en er is ook heerlijk 

boeren-Pastelle-ijs van Manja Verbaan. Graag vooraf 

opgeven via activiteiten@ontmoetingsplek-de-

veldhoek.nl, of vul uw naam in op de lijst in de hal 

van de Ontmoetingsplek dan wordt vervoer geregeld. 

 

 
 

 

In de Ontmoetingsplek – Gentiaan 1 in Harfsen – wordt nog veel meer 

georganiseerd. Het complete programma is te vinden op de website 

www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl en de aankondigingen staan ook op Facebook. 

De toegangsprijs voor een lezing is 6 euro voor een externe bezoeker en 4 euro 
voor een abonnementhouder, inclusief koffie/thee en een Gouden Drankje naar 
keuze. Voor het uitje naar De Winde betalen de deelnemers respectievelijk 8 en 6 
euro. Aanvang steeds om 14.15 uur. 

mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
http://www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl/


 

Jet Loman 

Leeftijd: 89 

Waar ben je geboren: Bathmen 

Per wanneer woon je op Ontmoetingsplek de Veldhoek: zomer 2019 

Vind je het fijn wonen hier: Ja 

Welk dier vind je leuk: Paard 

Heb je kinderen: 3 

Heb je kleinkinderen: 9 

Wat voor werk heb je eerder gedaan: Werken op de boerderij in Bathmen 

Wat is je geluksnummer: 32 

Aan welke activiteiten hier in de Veldhoek doe je mee: Alles 

Welke activiteit mis je in de Veldhoek: Niets 

Hobby’s: Breien en Puzzelen 

Wat is je lievelingskleur: Blauw 

 

Bingo bij ontmoetingsplek de Veldhoek zeer succesvol. 

 

De bingovrijwilligers zijn enorm enthousiast, telkens weer 

worden zij verrast. Nieuwe gasten komen naar de bingo en 

ook steeds meer mensen van buitenaf weten de plek in 

Harfsen te vinden. De mond op mond reclame doet zijn werk 

goed. Inmiddels is het zelfs zo dat er diverse prijzen 

aangeboden worden door meespelende bingogasten. Verse 

zelfgemaakte soep, snoepboeketten, haak- en borduurwerken 

en schilderijen en ga zo maar door. De afgelopen week werd 

er zelfs een record aantal bezoekers welkom geheten. Maar 

liefst 32 personen genoten van een gezellige bingo. Ook 

worden er soms mooie prijsjes gesponsord door 

ondernemers uit ons eigen dorp. De bingo is toegankelijk 

voor iedereen. Wilt u ook meespelen met de bingo, dan kan 

dat iedere 1e en 3e donderdag van de maand. De zaal gaat 

open om 13.50 uur en de bingo start om 14.00. Leden van 

Ontmoetingsplek de Veldhoek betalen 2,50 euro voor een 

bingomiddag inclusief 2 consumpties. Overige gasten 

betalen 5 euro. 



 

Koersbal is een activiteit die 1x in de 14 dagen  

op donderdagochtend wordt gespeeld in de zaal 

van de Ontmoetingsplek de Veldhoek.

Lijkt het u leuk om ook een keer mee te doen? 

Kom dan gerust binnen. 

Het is op de 1e en 3e donderdag van de maand, Mies Onstenk en Riek Voortman 

beginnen  om kwart over 10 met de mat uit te rollen. Drinken koffie en dan worden de 

namen genoteerd van de mensen die meespelen door Henny Jimmink. 

Na het koffie/thee drinken beginnen we tegen half 11. 

 

 

Op vrijdagmiddag 10 juni staat geen lezing gepland, want 

dan begint het Harfsens Feest en is er in het dorp van alles 

te doen en te beleven. 

 

 

 



 

 

 

Op maandag 16 mei bracht Stegeman Outdoor de bij hen 

gekochte nieuwe tuinmeubelen. 

Precies op tijd, het mooie weer zorgde ervoor dat er vanaf 

de 1ste dag gebruikt gemaakt kon worden van de nieuwe 

tafels, stoelen en de extra parasol. 

Doordat er nu een heerlijke plek aan de voorkant van de 

Ontmoetingsruimte is, kan men hier  met mooie dagen 

gebruik van maken en genieten, van elkaar met 

koffie/thee, een drankje. De kinderen in de speeltuin 

vinden het ook leuk zo contact te hebben.. Een mooie plek 

voor verbinding, ontmoeting en gezelligheid. Dat is waar 

wij als ontmoetingsruimte voor staan. 

 

 

 

 



                    Tuinieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 6 mei werd er rond de ontmoetingsplek weer hard gewerkt door een 5 tal 

mensen. 
Alles werd ontdaan van het onkruid en de bloembakken werden weer prachtig  

gevuld met plantjes. Deze waren gehaald bij de Spar door Jo Wuestman. 

De bloemzaden, geschonken door “pluktuin” Klein Reeve, kwamen in de hiervoor 

bestemde zaaibakken, zodat hier van de zomer ook prachtige bloemen in staan. 

 

 

 

Om het allemaal ook netjes te houden zal er binnenkort opnieuw een schoffel ronde 

komen en wel op Vrijdagmiddag 1 juli vanaf 14 uur  
Zet dit dus in uw agenda en kom 

deze middag helpen. Vele handen 

maken licht werk. 

Voor informatie kunt u terecht bij 

Tonnie Groot-Koerkamp en zoals u 

op de foto’s kunt zien wordt er niet 

alleen hard gewerkt maar nemen 

wij ook voldoende pauzes. 

Het is dus ook gewoon heel 

gezellig om dit met elkaar te doen. 

Ik hoop dus dat er vrijdagmiddag 

een grote groep aanwezig zal zijn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw in mei was dat er op 2 en op 20 mei een wandeling gepland stond. Beide 

keren met als doel bij de familie Wassink aan de 

Broekstraat koffie te gaan drinken met wat 

lekkers, gebakken door Ria. Voor degene die niet 

zo ver konden wandelen waren er rolstoelen, of 

men maakte gebruik van zijn/haar eigen 

scootmobiel. Rond 10 uur startten de wandelaars 

vanaf de Veldhoek. Gelukkig was het beide dagen 

droog en zonnig. Aan de Broekstraat werden de 

wandelaars gastvrij ontvangen. Er werd van 

genoten. Helaas was het groepje de 2de keer wat uitgedund door ziekte.  

Maar dat mocht de pret niet drukken. De kleinzoon van Ria, Jelle was logeren en zat 

er dus ook gezellig bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

 

   

          Activiteiten Juni 2022 

Maandag 

30 mei 

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

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

Dinsdag 

31 mei 

 9: 30-1130 

10:00 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

Digitaal advies                                                                          Wojtek 

Koffie drinken                                                      

Inloop met spelletjes                                                Dineke en Gerda   

Handwerken                                                                              Gerda  

Woensdag 

 1 juni 

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

 

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

Donderdag 
 2 juni 

10:00  
10:30 
14:00  

Koffie drinken 
Koersbal                                                             Riek, Mies en Henny  

Bingo                                                                                          Team 

Vrijdag 

3 juni 

10:00 

12:00 

14:15 

  
Open tafel   
Inloopmiddag                                                                              Ineke 
     

Zaterdag 

4 juni 
10:00 Koffie drinken 

Maandag 
6 juni 

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

                                                                                                                                         



Dinsdag 

7 juni 

  9:30-11:30 

10:00 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

19:00 

Digitaal advies                                                                          Wojtek 

Koffie drinken                                                                          

Inloop met spelletjes                                                                Dineke       

Handwerken                                                                              Gerda 

Jeu de boules                                                                            Pim 

Woensdag  

8 juni 

  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 

9 juni 
Harfsens feest 

10:00 

10:00 

14:15-16:00  

Koffie drinken                                                                             Elly 

Jeu de boules 

Inloopmiddag                                                                             Mies 

 

Vrijdag  

10 juni 
Harfsens feest 

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

Vossen verkleden zich in de Veldhoek 
Koffie drinken        met muziek van Bennie tijdens de vossenjacht, 
kinderen van de Beatrix school 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                            Ineke  

Zaterdag 
11 juni 
Harfsens feest 

10:00 Koffie drinken 

Maandag  
13 juni 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken                                                                            Riekie 
Open tafel 
Leeskring                       Archipel van de hond van  Philippe Claudel                             

Dinsdag 

14 juni 

  9:30 

10:00-10:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

Digitaal advies                                                                        Wojtek 

Koffie drinken                                                                                                                                     

Inloop middag spelletjes                                          Dineke en Gerda 

Handwerken                                                                             Gerda 

Woensdag 

15 juni 

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 

16 juni 

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

Koffie drinken                                                                           Annie 
Koersbal                                                             Riek, Mies en Henny 
Bingo                                                                                          Team 
  

Vrijdag  

17 juni 

                    

10:00 

12:00 

14:15.16:00  

Koffie drinken 
Open tafel  
In loopmiddag                                                                            Ineke                         
                                         



Zaterdag 

18 juni 10:00 
 
 Koffie drinken                                                                                            

Maandag 
20 juni 

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

 In beweging                                                                             Janny 

 Koffie drinken                                                                           Rietje                                                               

 Open tafel 

 Inloopmiddag                                                                           Sientje           

Dinsdag  

21 juni 

10:00 

10:15  

10:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

19:00 

Koffie drinken   

Digitaal advies                                                                        Wojtek 

Geheugentraining                                                                   Henny 

Inloopmiddag spelletjes                                         Dineke en Gerda 

Handwerken                                                                             Gerda 

Jeu de boules                                                                           Pim 

Woensdag 
22 juni 

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

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

Donderdag 

23 juni 

10:00  

10:30 

14:15  

Koffie drinken  

Jeu de boules 

Inloopmiddag                                                                              Mies 

Vrijdag 

24 juni 

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

Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                       Ineke en Marianne  
Uitje naar de Winde 

Zaterdag 

25 juni 10:00 
 

Koffie drinken 

Maandag 

27 juni 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken                                                                           Riekie 
Open tafel  
Inloopmiddag                                                                            Sientje                                            

Dinsdag 

28 juni 

 

10:00 

10:15 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek                                                          

Inloop middag spelletjes                                             Dineke  Gerda 

Handwerken                                                                             Gerda  

Woensdag  

29 juni 

 

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                                                                            



 

Donderdag 

30 juni 
10:00     

14:15-16:00                   

Koffie drinken                                                                         

Inloopmiddag                                                                        Mies 

Vrijdag 

1 juni 

10:00  

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 
Open tafel 

Inloopmiddag                                                        Ineke en Marianne 

 

     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: Mei 

Apotheker,Glazenwasser,Hovenier,Bollenkweker,Piloot,kapper,Telefoniste,Politie,Ver

koper,Groenteboer,Loodgieter,Marktkoopman,Journalist,Astronaut,Boekhouder,Auto

monteur,Koster. Winnaar veldpost puzzel  Mei is  Mies Onstenk 

:  

 

 

              

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplossing van deze puzzel kan tot 10 juni 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) 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

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

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

 


