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Van het bestuur: 

 

Het bestuur heeft deze maand even niets speciaals te melden. 

Dit komt omdat binnen bestuur ook de vakantie is begonnen. 

Na een hele drukke periode zijn wij allemaal even toe aan vakantie. 

Zodat wij daarna weer met heel veel enthousiasme aan de slag kunnen. 

 

Natuurlijk is er nog steeds een programma, maar echt een verkort programma. 

Dit komt door de vakantie maar zeker ook door de warme dagen, dan zit iedereen 

graag buiten. 

 

U bent van harte welkom voor koffie en een drankje op het mooie terras van de 

ontmoetingsruimte te komen nuttigen want dit gaat de hele zomer gewoon door. 

 

Het bestuur wenst u allen ook een hele fijne vakantie toe. 

 

 

                                                                                       

         
 

 

 

 

Op woensdagmiddag is er seniorenfitness in de beweegtuin. 

Verzorgt door Robin Uenk 

Dit wordt verplaatst naar dinsdagmiddag van 14 tot 15 uur 

Bij heel slecht weer kan Robin de training binnen geven. 

Tot en met september kosten deze lessen u 3 euro per keer. 



 

GEZELLIG EROP UIT IN JULI: 

Amerika mét beeld en muziek en naar sierglasblazerij 

 

In de zomermaanden is het programma van Ontmoetingsplek De Veldhoek iets 

aangepast en staan er allerlei gezellige uitjes op het programma. En in juli krijgt de 

superinteressante lezing over Amerika een herkansing! Alle 65-plussers uit de regio 

zijn hartelijk welkom! 

 

vrijdagmiddag 29 juli staat een bezoek aan de kunst- en sierglasglasblazerij 

van Mart Martorell gepland. Die bevindt zich in het 

oude stationsgebouw tussen Laren en Ehzerwold. 

Eerst gaat er koffie met gebak rond, dan volgen 

uitleg en een demonstratie glasblazen aan de 

brander en de blaaspijp en wordt er een film over 

dit bijzondere ambacht vertoond. Vervoer vanaf 

de Ontmoetingsplek wordt geregeld.  

 

Er staan meer excursies/uitjes op het programma 

deze zomer. Eerder is er al een excursie naar Museum Staal in Almen georganiseerd 

en een verwenuitje naar De Winde, de land- en bloemenwinkel en mosterdmakerij 

van Janneke en Gerard Zoetbrood. En in augustus volgen nog een paar. Omdat er 

steeds vervoer moet worden geregeld: graag vooraf opgeven via 

activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl of bij een gastvrouw/vrijwilligster. 

 

Door technische problemen moest de lezing van mevrouw 

Zdenka Wagenaar het zonder beeld en muziek doen. Heel 

jammer, maar nu komt er een herkansing op vrijdagmiddag 

8 juli. Haar boeiende en persoonlijke verhaal over het leven in 

Amerika krijgt  opnieuw extra sfeer met heerlijke Amerikaanse 

hapjes en drankjes.  

 
In de Ontmoetingsplek is nog veel meer te doen. Het complete programma is te 

vinden op de website en de aankondigingen staan ook op Facebook. Gewoon 

gezellig buiten op het terras zitten met een kop koffie of thee is natuurlijk ook een 

prettige manier om mensen te ontmoeten. 

 

De toegangsprijs voor de lezing is 8 euro voor een externe bezoeker en 6 euro 
voor een abonnementhouder, inclusief koffie/thee en hapjes en drankjes; voor het 
uitje naar de glasblazerij betalen de deelnemers respectievelijk 10 en 8 euro 
(inclusief koffie met gebak). Na afloop staat weer een Gouden Drankje naar keuze 
voor de deelnemers klaar. Aanvang/vertrek steeds om 14.15 uur. Komt u ook?! 
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Naam: Wichers 

Voornaam: Gerrit Jan 

Leeftijd: 96 JAAR  

Geboren op 8 juni 1926 in Harfsen aan de Broekstraat 

per wanneer woon je op de ontmoetingsplek de Veldhoek: 2007 

Ben ik hier met mijn vrouw Lina komen wonen 

Vind je het hier fijn wonen: Ja nog  mooi 3 jaar samen mogen genieten met Lina, Ik 

heb een mooie plek hier tegenover mijn dochter. 

Heb je nog broers en zussen: Ja wij waren met ons zevenen Albert, Hendrik, 

Willem, Bertus ,Mina, Derkje. (Alleen Derkje en ik leven nog) 

Heb je nog kinderen/kleinkinderen: Ik heb 2 dochters Rietje en Janet , vier 

kleinzonen en drie achterkleinzonen. 

Wat voor werk heb je gedaan en waar: Ik heb een timmerbedrijf gehad in Harfsen 

Kijk je graag tv: Ik keek heel graag tv, maar  ik kan het niet meer zien 

Aan welke activiteiten hier in de veldhoek doe je mee:  Gym nu nog, 

toen ik nog kon zien deed ik overal aan mee. 

Wat vind je van de veldpost: Heel mooi, maar moet nu voorgelezen worden. 

Hobby`s: Eerder muziek en dansen 

Wat is jou lieveling kleur: Rood 

 

  

Rabo ClubSupport                   

Iedereen verdient een club. 

Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. 

Daarom versterken wij samen met NOC*NSF, LKCA, verschillende bonden en clubs 

met kennis, netwerk en geld. Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving.  

 

Ontmoetingsplek de Veldhoek doet dit jaar ook mee met deze mooie actie. 

Waarom: omdat het jeu de boules een enorm succes is willen wij graag een 2de 

baan. 

Hierdoor kunnen wij volgend voorjaar een wedstrijd/competitie organiseren met 

andere ouderen die dit spel ook zo graag spelen. 

 

Wij hopen dus dat u op ons gaat stemmen, zet het dus vast in uw agenda 

Van 5 t/m 27 september kunt u stemmen. 

U kunt alleen stemmen  als u ook een rekening heeft bij de Rabobank 



 

 

Bingoteam zet de bloemetjes buiten.  

 

   

Op 16 juni werden de gasten van de bingo in de                                         ontmoetingsplek 

de Veldhoek te Harfsen enorm verrast. 

Vele mooie bloembakken waren te bewonderen. Ook vielen                                          

deze middag de vrijwilligers op. De vrijwilligers van de bingo zijn                                                           

vanaf nu zeer herkenbaar in hun mooie  fluorescerende roze shirts.                                  

Op deze manier zijn ze zeer herkenbaar voor de bingobezoekers. 

Alle vrijwilligers van de bingo hebben hun uiterste best gedaan zegels te sparen 

voor prachtige plantjes, met dank ook aan vele Harfsenaren die spontaan hun hulp 

aanboden. De jumbo bood via Diane Hagenaars mooie bloembakken aan. Op een 

regenachtige woensdagmiddag zijn alle vrijwilligers druk aan het werk geweest om voor 

iedereen iets moois te maken. Tijdens de bingo werden er al vele planten bakken 

uitgereikt. Ook ontbrak de inbreng van Frieda Nijenhuis niet die weer heerlijke baksels 

mee bracht.  

Onder het genot van een ijsje en ook nog eens een gouden drankje namens de Gouden 

Dagen, kunnen we spreken van  een zeer geslaagde middag met 30 bezoekers. 

Na afloop van de Vaderdag bingo kregen alle gasten een gevulde bloembak mee naar 

huis. Ook aan de afwezige en of zieke gasten werd gedacht deze werden ook afgeleverd. 

De volgende bingo vindt plaats op donderdag 7 juli aanvang 14.00 uur.  

U bent van harte welkom! De prijs voor 

leden bedraagt 2,50 euro inclusief 2 

consumpties, voor niet leden bedraagt de 

prijs 5 euro. Ook is er de mogelijkheid loten 

te kopen voor 50 cent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                    Activiteiten Juli 2022 

Maandag 
27 juni 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag 

Dinsdag 
28 juni 

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

Koffie drinken 
Digitaal advies                                                                          Wojtek                                                       
Inloop met spelletjes                                                Dineke en Gerda  
Handwerken                                                                              Gerda 
Seniorenfitness in de beweegtuin                               Robufit - Robin 

Woensdag 
 29 juni 

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

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

Donderdag 
 30 juni 

10:00  
14:15:1600 

Koffie drinken                                                             
Inloop                                                                                      Mies                                                    

Vrijdag 
1 juli 

10:00 
12:00 
14:15 

Koffie drinken  
Open tafel   
Inloopmiddag                                                                           Inek 

Zaterdag 
2 juli 

10:00 Koffie drinken 

Maandag 
4 juli 

 
 

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

In beweging                                                                              Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                                                                                                                                                                                       

Dinsdag 
5 juli 

10:00 
 9:30-11:30 
10.30  
14:15-16:00 
14:15-16:00 
14:00-15:00            

Koffie drinken 
Digitaal advies                                                                          Wojtek                                                                                                                              
Geheugentraining                                                                     Henny 
Inloop met spelletjes                                                                Dineke       
Handwerken                                                                             Gerda 
Seniorenfitness  in de beweegtuin                              Robufit - Robin                                                                     
 



Woensdag  
6 juli 

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

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

Donderdag 
7 juli  

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

Koffie drinken 
Koersbal                                                             Riek, Henny en Aldi 
Bingo                                                                                        Team 

Vrijdag  
8 juli  

 
 
10:00 
12:00 
 

14:15-16:00 

 

Koffie drinken 
Open tafel 

Thema middag Amerika                           Zdenka  Wagenaar 

Zaterdag 
9 juli 

10:00 Koffie drinken 

Maandag  
11 juli 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                            Sientje 

 

Dinsdag 
12 juli 

10:00 
10:00-10:30 
14:15-16:00 
14:15-16:00 
14:00-
15:0019:00 
 

Koffie drinken 
Digitaal advies   vakantie                                                  Wojtek                                                            
Inloop middag spelletjes                                          Dineke en Gerda 
Handwerken                                                                             Gerda 
Seniorenfitness in de beweegtuin                               Robufit  Robin 
Jeu de boules                                                                  Pim en Ria 
 

Woensdag 
13 juli 

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

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

 

Donderdag 
14 juli 

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

Koffie drinken 
Jeu de Boules                                                                   Pim en Ria 
Inloopmiddag                                                                              Mies 

Vrijdag  
15 juli 
                    

10:00 
12:00 
14:15.16:00 
 

Koffie       
Open tafel  
In loopmiddag                                                                            Ineke  
 

Zaterdag 
16 juli 

10:00 Koffie drinken                                                                                            



Maandag 
18 juli 

 9:30-10:15           
10:00                     
12:0014:15-
16:00 

In beweging   vakantie                                                           Janny                                                               
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                           Sientje           

Dinsdag  
19 juli 

10:00 
10:15  
14:15-16:00 
14:15-16:00 
14:00 – 15:00  

 
Koffie drinken   
Digitaal advies   vakantie                                                  Wojtek 
Inloop middag spelletjes                                         Dineke en Gerda 
Handwerken                                                                             Gerda 
Seniorenfitness Vakantie 

                                                                   

Woensdag 
20 juli 

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

Koffie drinken 
Spelletjesochtend                                            Sientje, Gerda en Ietje    
Open tafel   
Stoelyoga     Vakantie                                                Nicole Halfman                                                                       
Inloopmiddag                                                                           Marijke   

Donderdag 
21 juli 

10:00 10:30 
14:00 

Koffie drinken  
Koersbal                                                                                      Riek,                                        
Bingo                                                                         Henny RiaTeam 

Vrijdag 
22 juli 

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

Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                       Ineke en Marianne   

Zaterdag 
23 juli 

10:00 Koffie drinken 

Maandag 
25 juli 

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

In beweging   vakantie                                                            Janny 
Koffie drinken 
Open tafel  
Inloopmiddag                                                                        Sientje                                            

Dinsdag 
26 juli 

 

10:00 
10:15 
14:15-16:00 
14:15-16:00 
14:00-15:00 
19:00 

Koffie drinken 
Digitaal advies  vakantie                                                   Wojtek                                                         
Inloop middag spelletjes                                             Dineke  Gerda 
Handwerken                                                                             Gerda 
Seniorenfitness  Vakantie 
Jeu de boules                                                                Pim en Ria    
 

Woensdag  
27 juli 

 

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

Koffie drinken 
Spelletjesochtend                                            Sientje, Gerda en Ietje    
Open tafel   
Stoelyoga     Vakantie                                               Nicole Halfman                                                                     
Inloopmiddag                                                                            

Donderdag 
28 juli 

10:00 
10:30 
14:15 

Koffie drinken  
Jeu de boules 
Inloopmiddag                                                                              Mies 

Vrijdag 
29 juli 

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

Koffie drinken 
Open tafel 
Glasblazerij                               Mart Martorell   Laren                                                   



Zaterdag 
30 juli 

10.00 Koffie drinken 

 
 
 
In  beweging      € 6,-  € 1,-     abm        gratis.   Stoelyoga €3,00  t/m september,  
Beweegtuin €3.00 t/m september,  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puzzel 

ZOEK DE LANDEN MET DE LETTERS DIE DOOR ELKAAR STAAN: 

AJESNP:_______________________________________________ 

EPGYTE:_______________________________________________ 

TSDLDUANI:_____________________________________________ 

OKOSRIJNTE:___________________________________________ 

LENDARNED:___________________________________________ 

KOMROKA:_____________________________________________ 

DRUSNAL:______________________________________________ 

LLTDEAN:______________________________________________ 

XCMIEO:_______________________________________________ 

TAEILI:_________________________________________________ 

ARGHONIJE:____________________________________________ 

IRAZE:__________________________________________________ 

NAHIC:__________________________________________________ 

RAMKEENEDN:___________________________________________ 

TOHDLSANC:____________________________________________ 

ENALNDROG:____________________________________________ 

LAEIRGENKND:___________________________________________ 

MEKARAI:_______________________________________________ 

 

LOS DEZE PUZZEL OP VOOR 10 JULI EN DOE HEM IN DE BRIEVENBUS  VAN      

GENTIAAN 1 

  Of  stuur u antwoord per mail: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl  

NAAM:__________________________________________TEL.NR._____________

____________________________ 
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Los onderstaande rebussen op. 

 

1:------------------------------------------------------------ 

2.----------------------------------------------------------- 

3.----------------------------------------------------------- 

4.------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Winnaar veldpost puzzel  Juni  is  Riek Voortman: 

 

                            

 

 

 

 

 

Oplossing puzzel Juni: 

Ontmoeten we elkaar bij de Veldhoek aan de gentiaan in Harfsen. 

 

 

 

De oplossing van deze puzzel kan tot 10 juli 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 iets te  vertellen voor de volgende nieuwsbrief? Dan kunt u dit opsturen voor 

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

gentiaan 1 
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Uitwisseling activiteiten tussen Veldhoek en kerk 

 

Zondag 17 juli; gezellige middag voor alleenstaanden 

 

Vind u/jij de weekenden ook vaak saai en lang duren? Mis(t) u/jij ook de aanspraak? 

Wetende dat veel mensen alleen wonen en in het weekend (met name op de 

zondag) vaak geen bezoek krijgen. Of je nou jonger bent of ouder. Een doel om 

ergens naar toe te gaan en naar uit te kijken, zodat de dag een invulling heeft. Een 

dag om iemand te ontmoeten. Een gelijkgestemde.  En nadien weer thuis te komen 

met een hopelijk voldaan gevoel. En uit te kijken naar een volgende gezellige 

middag? Is dat niet wat we allemaal willen? 

Daarom nodigen we met name alleenstaanden, jong of ouder, uit om op 

zondagmiddag 17 juli om 14.30 naar Ons Gebouw aan het Sporkehout 4 in Harfsen 

te komen voor een gezellige middag.  

U/ jij krijgt koffie/thee met wat lekkers en een drankje en een hapje aangeboden. Een 

praatje, misschien een spelletje. We gaan het nog nader invullen ook aan de hand 

van wat u/jij leuk vindt om te doen. Samen eten is iets wat vaak aanslaat, dus wie 

weet kunnen we daar samen iets moois mee doen. Aan deze eerste bijeenkomst zijn 

voor u geen kosten verbonden.  

Als u vragen heeft, of als u zich aan wilt melden of als u vervoer nodig heeft, neem 

dan contact op met: 

Hellen Strik 06-42050353/ harfsenenwelzijn@gmail.com 

of Annette Zwaaij 06-15470337 / diaconieharfsen@gmail.com  
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