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Van het bestuur: 

Er staat weer een nieuw seizoen voor de deur. Een  
periode met nieuwe uitdagingen maar vooral ook met nieuwe 
mogelijkheden. Bestuur en vrijwilligers willen die ook in het  
seizoen 2022/2023 weer aan gaan. Verder bouwen aan 
de Ontmoetingsplek de Veldhoek tot het Ontmoetingspunt voor senioren in Harfsen 
en Kring van Dorth. Een huiskamer, een plek met interessante activiteiten, een plek 
voor een gesprek, om niets te doen, een ontmoeting met (on) bekenden de 
welzijnscoördinator. Graag praten we u op wat punten weer bij. 
 
Nieuwe meubilair 
We hopen dat medio september het nieuwe meubilair wordt afgeleverd. Dat draagt 
verder bij aan de beoogde uitstraling van de Ontmoetingsplek. Na aflevering willen 
we voor vrijwilligers en inwoners van Harfsen en Kring van Dorth een open huis 
organiseren. U kunt dan het meubilair bewonderen en bijpraten met de aanwezige 
bestuursleden en andere betrokkenen bij de Veldhoek. Een datum communiceren we 
uiteraard tijdig. 
 
Tweede jeu de boules baan 
Gemeente en Plaatselijk Belang hebben toestemming gegeven voor de aanleg van 
een tweede jeu de boules baan op het terrein van de aangrenzende speeltuin. 
Eind september hopen we de beslissing te vernemen op een hiervoor ingediende 
subsidieaanvraag als bijdrage in de kosten. 
 
Rabo Clubsupport 
Vanaf 5 tot 27 september mag u weer stemmen voor de Rabo Clubsupport actie. 
Stem op de Veldhoek! Dit jaar is de bijdrage bestemd voor de succesvolle jeu de 
boules competitie. 
 
Activiteitencoördinator 
Helaas moeten we eind september afscheid nemen van Ellis Frans-Kapma. Zij heeft 
een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de opzet van het middagprogramma. 
Voor het nieuwe seizoen treft zij gelukkig wel de nodige voorbereidingen maar een 
verbinding met een nieuwe activiteitencoördinator is op korte termijn echt nodig. 
Temeer omdat Gerda, zoals we al eerder schreven vanwege gezondheidsredenen 
moest terug treden. Interesse? Bel of mail met onze secretaris Pim Hol: 
M 06 83119797 of secretaris@ontmoetingplek-de-veldhoek.nl. Ook is informatie 
beschikbaar via LochemDoet. Let ook op de komende advertentie! 
 
 
 
 
 
 



Nieuwe bestuursleden 
Elke drie jaar treden bestuursleden af en kunnen tot maximaal drie termijnen worden 
herkozen. In september verloopt weer zo’n driejaarstermijn. Wilt u zich ook inzetten 
voor dit zinvolle werk in het dorp? Pim Hol, zie vorige kopje, geeft graag meer info. 
 

Zondagmiddagbijeenkomsten 
Hellen, welzijnscoördinator, heeft inmiddels in Ons Gebouw al twee keer, samen met 
de Kerk, op de eerste zondag van de maanden juli en augustus een bijeenkomst 
belegd voor senioren (dus mannen en vrouwen) voor wie de zondag wat lang duurt. 
In september is er opnieuw zo’n bijenkomst maar dan in Hoeflo. De bijeenkomsten 
mogen zich verheugen in een grote belangstelling. Maar,…nieuwe aanmeldingen 
blijven mogelijk, graag zelfs. 
De bedoeling is maandelijks van locatie te wisselen. 
 
Vrijwilligers ter ondersteuning welzijnscoördinator 
De welzijnscoördinator doet, zoals u weet, veel meer. Maar, dat kan zij niet alleen. Zij 
komt graag in contact met vrijwilligers die eens een bezoekje willen afleggen, met 
iemand willen wandelen, zo nu en dan een boodschapje doen, een klusje, etc. 
Hellen is bereikbaar op M 06 42050353. 
 
Eerste stap 
Een oud gezegde is: een tocht van 1.000 kilometer begint met een eerste stap. 
Mocht u tot nu nog geen van onze activiteiten hebben bezocht of meegedaan met 
een excursie. Zet de eerste stap. Vraag aan eerdere deelnemers hoe het is. 
Dit nummer van de Veldpost is alleen al een stimulans.   
 
 

 

 

 

 

Bezoek aan De Winde en dialectverhalen van 

Joop Hekkelman 
 

Na een zomer vol excursies staat er nog eentje op het programma: een bezoek aan 
Landwinkel en mosterdmakerij de Winde. Daarna gaan we wat meer terug naar de 
bestaande programmaopzet. Er komt een voordracht over het onderwijs in de tijd van 
het “aap, noot, mies”. Alle senioren uit de regio zijn welkom in de Ontmoetingsplek! 
Hier ontmoet je nieuwe mensen en een kop koffie of thee staat er altijd klaar. 

 



 

Op vrijdagmiddag 2 september staat een bezoek aan ‘De Winde’ op het 

programma. Gerard Zoetbrood geeft een rondleiding en vertelt over zijn 

mosterdmakerij.  

Proeven kan ook. Bovendien worden koffie, thee en krentenwegge aangeboden en 

een heerlijk Pastelle-ijsje. Wilt u zich hiervoor s.v.p. aanmelden via 

activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl, zodat passend vervoer kan worden 

geregeld. Er is plaats voor maximaal 15 personen. 

 

 

 

 

 

 

 

Heel interessant en leuk wordt de lezing op vrijdagmiddag 9 september. Spreker is 

de bekende schrijver, columnist en verteller Joop Hekkelman uit Gorssel. Hij verhaalt 

dan in het dialect en over het dialect en dat gaat gepaard met de nodige humor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De deelnemers aan de boekenclub praten op maandagmiddag 

12 september over het boek ‘Heren van de thee’ van Hella 

Haase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kent nog het leesplankje met ‘aap, noot, mies’?  
Vroeger werd daar lezen mee geleerd. Op vrijdagmiddag 23 september behandelt 
oud-onderwijzer G.R. Leijsen met een beamer-presentatie de geschiedenis van het 
christelijk lager- en basisonderwijs met de nadruk op de laatste 100 jaar.  
De schoolstrijd, Ot en Sien, straffen, rapporten en nuttig handwerken, het is allemaal 
verleden tijd nu de smartphone en computer hun intrede hebben gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het complete programma is te vinden op de website www.ontmoetingsplek-de-

veldhoek.nl en de aankondigingen staan ook op Facebook.  

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. Voor de excursie naar De Winde betalen de deelnemers respectievelijk 8 en 6 

euro. Aanvang/vertrek steeds om 14.15 uur. 

 



Bijeenkomst ‘Gewoon Gezellig’  

De bijeenkomst ‘Gewoon Gezellig’ op zondagmiddag is speciaal voor alleenstaanden 

in Harfsen. Het weekeinde duurt soms lang en nu zijn familie en kennissen op 

vakantie en is er weinig aanspraak. Door gezellig bij elkaar te zijn, krijgt de zondag 

toch een mooie invulling. 

Zondag 7 augustus hadden we drie tafels waar volop de hersenen werden gekraakt 

met het spelen van spelletjes. 

De volgende bijeenkomst is op zondagmiddag 4 september van 14.30 uur tot 16.30 

uur en dit keer in Dorpshuus Hoeflo. We bieden voor elk wat wils, een spelletje 

spelen is niet verplicht, gezellig samen praten kan ook. Voor € 5,- krijg je koffie/thee 

met wat lekkers en een frisdrankje. 

Graag van te voren aanmelden bij Hellen Strik 06-42050353 / 

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

diaconieharfsen@gmail.com. 

Ook voor vragen of als u vervoer nodig heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst in de Veldhoek: 

 
Bewoners van de Veldhoek zijn natuurlijk elke zondag welkom in de kerk, maar een paar 

maal per jaar komt de kerk naar de Veldhoek om daar samen een dienst te vieren. 

Zondag 25 september is het weer zover. Om 10.00 uur begint de dienst in de 

ontmoetingsruimte van de Veldhoek. 

 

 

 

 

 



 

                                            Thuus bie oezelf 
 

'k Heurn pas een nie'j woord,  
'fernwee'; verlangen naor de verte, de wiedte.. 

't kan ok net andersumme,  
'heimwee', verlangen naor thuus... 

 
 In de zommertied 

zo op oew eigen stekkie 
is't ok ieder'n aovend lange lech 

in oe eigen heukske in 'n hof 
ku'j kieken hoe de zunne 

vandaage weer ondergeet 
s nachts een betje heite 

mar 's margens bi'j weer fris 
kiek ie'j wat er vandaag te doone is 

 
Groote reizen maaken, doo wi'j nit meer 

mar zo is een keer een uutstapje 
hier of daor, met een lekker hapje 

dat gif de dag ok kleur 
 net zoiets as met glasblaozen 

of lik-ijsje, zo kom i'j de zommer wel deur. 
 

Overal waor a'j bint 
wiet vot of kot bie'j  

't is mar net hoe a'j 't bekiekt 
ie'j könt best wel is kritisch waen 

al bi'j a'j 't mooie zeet, wel 't meeste tevraen. 
Zolange a'j gin 'fernwee' hebt 

bi'j op oew stekkie nit met heimwee behept. 
 

 

                                                      

 

                                

 Ingestuurd door: Gerdien Jimmink-Dijkerman 

 

                          

 



               

                                             
Naam: Wesseldijk 

Voornaam: Annie 

Leeftijd: 82 

Waar ben je geboren: Laren (Gld) 

Per wanneer woon je op Ontmoetingsplek de Veldhoek: 1 april 2022 

Vind je het fijn wonen hier: Ja veilig 

Waar heb je eerder gewoond: 35 jaar aan de Lochemseweg, 27 jaar aan de 

Zonnedauw 

Heb je broers/zussen: Ja 1 broer en 2 zusjes 

Heb je kinderen: Ja 2 zonen en 4 kleinkinderen en 1 achterkleinkind 

Wat voor werk heb je eerder gedaan: Werken in een winkel in Laren, later in onze 

eigen zaak 

Kijk je graag TV: Ja quizprogramma’s 

Aan welke activiteiten hier in de Veldhoek doe je mee: Sporten met Robin Uenk, 

Bingo, Jeu de boules, koffieschenken op de donderdagmorgen 

Wat vind je van de veldpost: Goed 

Hobby’s: Zwemmen in de scheg, fietsen, lezen 

Wat is je lievelingsdier: Hond 

Wat voor groente vind je lekker: Alles, maar rodekool het lekkerst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

 

 

 

                        Henny Jimmink verzorgt altijd de puzzels en ook het 

onderwerp even voorstellen. 

Henny is thuis door haar benen gezakt met voor haar nare 

gevolgen. 

Ze heeft een breuk en moest hierdoor in het gips. 

Op het moment van schrijven van deze Veldpost verblijft         

Henny in de Lunette te Zutphen. 

Wij wensen Henny van hieruit beterschap en hopen dat ze 

snel weer thuis kan zijn. 

 

 



ZOEK VAN ONDERSTAANDE LETTERS DIE DOOR ELKAAR STAAN 

BLOEMEN OF BOMEN NAMEN 

PALKSOOR                                                    ______________________________ 

LUTNEP             ______________________________ 

ZOREN                                                           ______________________________ 

ERBK                                                              ______________________________ 

MOOFBOLIJ                                                   ______________________________ 

KUEB                                                              ______________________________ 

KIE                                                                  ______________________________ 

ATSRE                                                           _______________________________ 

SLIELE                                                          ________________________________ 

BREEGAR                                                     ________________________________ 

DOESNOR                                                     ________________________________ 

RASP                                                             ________________________________ 

RALAZAHE                                                   ________________________________ 

NOONEMA                                                   _________________________________ 

BLEZOMNEON                                            _________________________________ 

TANSCRYH                                                 _________________________________ 

TAKSJENA                                                  _________________________________ 

DECORIEH                                              __________________________________ 

DRAAPLENBEMO                                      _________________________________ 

                                                    

LOS DE PUZZEL OP VOOR 10 SEPTEMBER  EN DOE HEM IN DE BRIEVENBUS 

VAN GENTIAAN 1. 

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

NAAM:___________________________TEL.NR___________________ 

 

 

 

 



 

PUZZEL WINNAARS AUGUSTUS:  

Deze maand niet 1 maar 2 winnaars!!!!! 

FRIEDA NIJENHUIS  EN  RIEK KLUMPER                                                  

 

Oplossingpuzzel AUG: Ontmoeten we elkaar bij de Veldhoek aan de 

gentiaan in Harfsen. 

 

Schok,Aan,Hout,Grond,Ken,Bouw,Goed,Baar,Over,Muis,Rond,Neus, 

Plak,Baan,Poot,Boek,Ei,Ekster,Af 

 

Kopie voor de volgende nieuwsbrief 

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

tot 20  september naar: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl of u stopt 

de info in de brievenbus, Gentiaan nummer 1 

 

 

 



 

 

            

 

       

       

            Activiteiten september 2022 

 Maandag 

29 augustus 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                           Sientje  

  Dinsdag 

30 augustus 

10:00 

  9:30-11:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

14:00-16:00 

19:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek  

Inloop met spelletjes                                                Dineke en Gerda   

Handwerken  Vakantie                                                            Gerda  

Senioren fitness                                                             Robufit Robin  

Jeu de Boules                                                                   Pim en Ria                                                

Woensdag 

 31 augustus 

 9:30 

10:00-11:30 

12:00 

15:15-16:00 

15:00-16:30 

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                            Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel  In 

Stoelyoga                                                                               Hannet 

Inloopmiddag                                                                          Marijke 

 Donderdag 
 1 september 

10:00  
10:30 
14:00  

Koffie drinken 
Koersbal                                                              Riek, Aldi en Henny  

Bingo                                                                                          Team 

 Vrijdag 
 2 september 

10:00 
12:00 
14:15 

Koffie drinken 
Open tafel   
Bezoek aan de Winde te Harfsen           

Zaterdag 

3 september 
10:00 Koffie drinken 

Maandag 
5 september 

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

In beweging                                                                              Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 

Inloop middag                                                                          Sientje 



 Dinsdag 

6 september 

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                                                                Gerda       

handwerken  Vakantie                                                            Gerda 

Senioren fitness                                                             Robufit Robin 

 Woensdag  

7 september 

  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  

8 september 

10:00 

10:15 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

jeu de boules                                                      

Inloopmiddag   

 Vrijdag 

9 september  

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

Koffie drinken 
Open tafel 
Dialect verhalen verteller                                        Joop Hekkelman 

 Zaterdag 
10 september 

10:00 Koffie drinken 

 Maandag 
12 september 

  9:30-10:15  
10:15  
12:00 u 
1415 
14:15-16:00 

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Leesclub                                       Hella Haase – Heren van de thee 
Inloopmiddag                                                                           Sientje 

 Dinsdag 

13 september 

 

  

10:00 

10:00-10:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

14:00-15:00 

19:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek  

Inloop middag spelletjes                                                          Gerda 

Handwerken                                                                             Gerda 

Senioren fitness                                                             Robufit Robin 

Jeu de Boules                                                                    Pim en Ria    

 Woensdag 

14 september 

 

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

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                            Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

Stoelyoga                                                                    Nicole Halfman 

Inloopmiddag                                                                           Marijke   

 Donderdag 

15 september 

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

Koffie drinken 
Koersbal                                                             Riek, Henny en Ria 
Bingo             

 Vrijdag  

16 september 

10:00 

12:00 

14:15 

Koffie drinken 
Open tafel 
inloopmiddag  

 Zaterdag 

17 september 10:00  Koffie drinken                              

 Maandag 
19 september 

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

 In beweging                                                                             Janny 

 Koffie drinken 

 Open tafel 

 Inloopmiddag                                                                         Sientje           



 Dinsdag  

20 september 

10:00 

10:15  

14:15-16:00 

14:15-16:00 

14:00-16:00 

Koffie drinken   

Digitaal advies                                                                        Wojtek 

Inloop middag spelletjes                                                          Gerda  

Handwerken                                                                             Gerda 

Senioren fitness                                                             Robufit Robin 

 Woensdag 
21 september 

  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                                                                    Nicole Halfman 
Inloopmiddag                                                                           Marijke   

 Donderdag 

22 september 

10:00  

10:30 

14:15  

Koffie drinken 

jeu de boules  

Inloopmiddag  

Vrijdag 

23 september 

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

Koffie drinken 
Open tafel 
Lezing over de geschiedenis van het onderwijs          G.R.Leijsen                                                   

 Zaterdag 

24 september 10:00 Koffie drinken 

 

Zondag  

25 september 10:00 
Kerkdienst in de Veldhoek  Voorganger is  ds. Lidy van 

Prooyen Schuurman 

 Maandag 

26 september 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel  
Inloopmiddag                                                                            Sientje  

 Dinsdag 

27 september 

10:00 

10:15 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

14:00-16:00 

19:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek  

Inloop middag spelletjes                                                         Dineke  

Handwerken                                                                             Gerda 

Senioren fitness                                                             Robufit Robin 

Jeu de Boules                                                                Pim en Ria 

 Woensdag 

28 september 

  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                                                                   Nicole Halfman 

Inloopmiddag                                                                           Marijke   

 Donderdag 

29 september 
10:00  

14:15 

Koffie drinken  

Inloopmiddag                                                                              Mies 

 Vrijdag 

30 september 

10:00  

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 
Open tafel 

Inloopmiddag                                                        Ineke en Marianne  

 Zaterdag 

1 oktober 10:00 Koffie drinken  

 



 In  beweging       € 6,- € 1,-           abm gratis.  Stoelyoga €3,00                     

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. 

 

Uitwisseling activiteiten tussen Veldhoek en kerk 

 

Zomermarkt:  

Het is bijna zover: Zaterdag 3 september is er de grote zomermarkt, die de kerk op Ons Plein 

en/of in de kerk organiseert. 

De markt is van 11.00-15.00 uur.  

Het wordt een gezellige dag met: 

- Kramen met leuke en lekkere dingen, zoals boeken, bloemen, kaarten, handdoeken 

en zeep, houtproducten, jam en chutneys, oudheidkundige spullen van de Elf Marken 

- Er is ook een grabbelton, een Rad van Avontuur 

- Soep, broodjes knakworst, poffertjes, cake en koek en natuurlijk koffie, thee en ranja 

- Optredens (‘straattheater’) van poppentheater Dubbele Jan, line dance, djembé spel 

met Nico van Kan, dialect zang en verhaaltjes van de Olde Deerns, accordeonmuziek 

van Vios en pianomuziek. 

- Ook staat de scouting Graaf Otto er met een grote familieschommel en vuurkorf voor 

het bakken van marshmallows.  

Kortom: voor jong en oud is er wat leuks te zien en te beleven. 

 

Buitendienst / startzondag: 

Zondag 11 september is er weer de startzondag, gecombineerd met de buitendienst bij de 

familie Klumpenhouwer. Altijd een mooie dienst, maar ook met veel gezelligheid er rondom. 

Er is ruimte voor mooie ontmoetingen, koffie of thee drinken met iets lekkers. Een 

laagdrempelige dienst, waarvoor iedereen hartelijk wordt uitgenodigd.  

 

Dienst in de Veldhoek: 

Bewoners van de Veldhoek zijn natuurlijk elke zondag welkom in de kerk. Maar een paar 

maal per jaar komt de kerk naar de Veldhoek om daar samen een dienst te vieren. 

Zondag 25 september is het weer zover. Om 10.00 uur begint de dienst in de 

ontmoetingsruimte van de Veldhoek. 

 

Optreden Larenka 

De Larense blaaskapel Larenka, die Ons Gebouw als oefenruimte heeft, geeft 

zondagmiddag 25 september daar een concert van ongeveer 14.00-16.00 uur. 

 

Ontmoetingsmiddagen 

Voor alleenstaanden is op initiatief van Hellen Strik en de kerk Harfsen op de eerste 

zondagen van de maand een ontmoetingsmiddag in het leven geroepen. In juli en augustus 

bleek al dat deze ‘gezellige zondagmiddag’ in een behoefte voorziet en was er veel animo 

voor.  

De volgende middag is op 4 september a.s.. Deze keer wordt die gehouden in Hoeflo. De 

aanvang is weer 14.30 uur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


