
 

De Veldpost  
Nr 10 oktober 

 

Van het bestuur:  

Heel blij zijn we met het nieuwe meubilair. Dat ontbrak nog 
aan de uitstraling die we voor ogen hadden. Dank aan het 
Walburgisfonds dat deze stap mogelijk maakte. 
Loopt u gerust eens even naar binnen. Maak een praatje.  
Drink een kop koffie. In de agenda voor oktober vindt u de goede  
momenten voor een bezoekje. 
Natuurlijk willen we ook nog wat breder aan deze nieuwe mijlpaal aandacht 
schenken. Daarover leest u in de loop van oktober meer. 
 
We zijn nog druk op zoek naar een opvolger/ster voor Ellis die ons helaas vanwege 
verhuizing gaat verlaten. Denkt u geschikt te zijn of weet u iemand in Harfsen of 
omliggende plaatsen die dat is? Neem contact op met een van de bestuursleden of 
bel met onze secretaris Pim Hol 06 83119797, of mail naar 
secretaris@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl. In een recente Berkelbode vindt u ook 
een artikel en advertentie. Wij maken graag een afspraak om verder door te praten. 
Van Ellis hebben wij in een bestuursvergadering afscheid genomen en haar bedankt 
voor haar inzet, inbreng, creativiteit. We konden altijd van haar op aan. 
Het is goed dat hier nog eens te herhalen. Als bestuur hebben we een uitdaging dit 
deel van het programma op eenzelfde wijze voort te zetten. Die uitdaging pakken we 
wel op.  
  
De stijging van de energieprijzen raakt ook de Veldhoek. De Veldhoek ontkomt er 
niet aan deze door te berekenen. Dat niet alleen. Wij willen natuurlijk ook kijken waar 
we energie kunnen besparen. We zullen kritischer moeten zijn op de thermostaat. 
Ook is contact gezocht met IJsseldal Wonen om mogelijkheden van verduurzaming 
te onderzoeken. Een onderwerp dat ons nog even bezig zal houden. 
 
In oktober gaat het bestuur kennis maken met de nieuwe wethouder Wendy 
Goodin die Welzijn in haar portefeuille heeft. Ook hopen we dan al de opvolgers 
van Jeroen Meerwijk en Elize Sopacuwa te ontmoeten. Twee ambtenaren die 
helaas naar andere gemeenten zijn vertrokken. Wij danken hen op deze plaats 
nogmaals voor de goede contacten en vruchtbare samenwerking. 
 
 
 
 
 

 



         Oktoberactiviteiten 

 

Ontwikkeling van de film 

door Louis Spoelstra 

Op vrijdagmiddag 7 oktober komt Louis 

Spoelstra met filmbeelden vertellen over de 

ontwikkeling van de film.  

Hoe is de film tot stand gekomen?  

 

Aanvankelijk werden honderden tekeningen gemaakt van bijv. personen.  

Tekeningen die van elkaar verschilden en als je die snel na elkaar bekeek, leek het 

net of die persoon bewoog, liep, danste, sprong.  

Langzaamaan ontwikkelde zich de film en opende de eerste bioscoop in Parijs. 

Aanvankelijk was de film ‘stom’, dus zonder geluid en dan werd er een pianospeler 

ingehuurd, die muziek maakte bij de beelden. Wie kent niet Stan Laurel en Olivier 

Hardy uit die periode? Deze presentatie is bedoeld voor maximaal 10 personen. 

 

 

 

 

 

 

 

Op veler verzoek staat ook de modeshow van Vreeman Mode uit Laren weer op het 

programma. José Pakkert-Vreeman komt op maandagmiddag 10 oktober met een 

vijftal mannequins de nieuwe herfst- en wintermode laten zien. Dat belooft geheid 

weer reuze gezellig te worden.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Animatiefilm schets van Deventer naar Wijhe 

 

Op vrijdagmiddag 21 oktober wordt 

de bijzondere animatiefilm "Schets - 

van Deventer naar Wijhe is langer 

dan 37 meter” in de 

Ontmoetingsplek vertoond met uitleg 

vooraf.  

Tijdens het programma van in totaal 

zo’n 45 minuten roeit u over de IJssel 

en ziet u de oevers voorbijkomen. 

 

De film is gemaakt door beeldend kunstenaarsduo Dik Windhouwer (uit Almen) en 

Geja Nieuwenhuijs. Tijdens een 1,5 uur durende boottocht heeft Geja met grafietstift 

haar impressie weergegeven van de uiterwaarden langs de westelijke IJssel-oever 

tussen Deventer en Wijhe. Dat heeft een schets met een papierlengte van ruim 37 

meter opgeleverd, een unieke prestatie.  

Deze schets is geëxposeerd tijdens het Midzomer Kunstfeest in Bathmen en tijdens 

de IJsselbiënnale in 2017. 

 

Omdat dit kunstwerk door zijn omvang moeilijk is te exposeren kwam Dik 

Windhouwer op het idee er met behulp van fotografie een digitale reproductie van te 

maken om het zo toegankelijk te maken voor een groter publiek.  

 

De digitale versie van het werk leidde tot een creatieve kruisbestuiving. 

In 2019 ging de film in première in de Bibliotheek van Deventer. Tijdens de “Dag van 

de IJssel” op 28 werd "Schets" in een doorlopende voorstelling vertoond door het 

Kunstenlab in Deventer en tijdens de IJsselbiënnale van 2021 is de film de hele 

zomer doorlopend vertoond in Museum EICAS te Deventer en onlangs was de film in 

Almen te zien. 



 

De Cursus start op donderdag 27 

oktober van 14 tot 16 uur en zal in 

principe bestaan uit 4 lessen die om 

de week gegeven zullen worden 

Zet onderstaande data vast in uw 

agenda!!!! 

27okt, 10 nov, 24 nov en 8 dec 

 

 

Geef u zelf op bij Dinie, via ons mailadres: activiteiten@ontmoetingsplek-de-velhoek.nl 

ook kunt u het een vrijwilliger laten weten dat u deel wilt nemen aan de schildercursus. 

 

 

 

 
Seniorenfitness in de beweegtuin 
 
Vanaf 1 oktober zal dit stoppen, de herfst- en winterperiode zijn voor 
deze buitenactiviteit niet geschikt.  
Wij hopen Robin weer in het voorjaar te verwelkomen. 
Wij danken hem voor de afgelopen periode waarin hij met zijn kennis, 
enthousiasme verschillende mensen wist te motiveren. 
 

 
 
Stoelyoga 
 
 
 
 
 
 
De stoelyoga onder leiding van Nicole Halfman is op woensdagmiddag van 14 tot 15 
uur en gaat ook in de winterperiode gewoon door. 
De kosten zijn vanaf 1 oktober weer de oude prijs van € 6,00 per les 
Komt u gerust eens binnen lopen en doe een keer mee, de eerste keer is gratis. 
U zult merken dat u lekker beweegt en ontspant binnen uw eigen mogelijkheden. 
 

 



Gewoon 

       Gezellig 

 

 

       

 

 

 

 

 

     Noteer alvast in uw agenda: 

     Gezellig samen zijn op: zondagmiddag 2 oktober 

     Voor een spelletje of een praatje   

     Locatie: Ontmoetingsplek De Veldhoek, Gentiaan 1, Harfsen 

 

     Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur 

      Deelname: € 5,-  (voor 3 drankjes en wat lekkers) 

Maandag 17 oktober start om 14.15 uur de leesclub 

Deze keer bespreken zij het boek Aleksandra van Lisa Weeda 

 
Een hartverscheurende familiegeschiedenis in Oekraïne 
 
Lisa Weeda reist in opdracht van haar vierennegentigjarige 
grootmoeder Aleksandra naar Loegansk, op zoek naar het 
graf van haar oom Kolja, die sinds 2015 is verdwenen. Lisa 
weet de grenspost van het oorlogsgebied te trotseren en in 
haar vlucht tuimelt ze terug in de tijd. Ze belandt in het paleis 
van de Sovjets, waar haar overgrootvader Nikolaj al sinds 
zijn eigen dood in 1953 wacht op Aleksandra. Na 
Aleksandra's deportatie in 1942 naar Duitlsand heeft hij haar 
nooit meer gezien. Samen met Nikolaj dwaalt Lisa door het 
paleis. In dit limbo houdt ook Kolja zich schuil, en wekt ze de 
geschiedenis van haar Don Kozakken-familie tot leven. 
Aleksandra is het verhaal van een familie tussen Oost en 
West die maar niet loskomt van een gebied dat nooit rust lijkt 
te vinden. Lisa Weeda vond de vorm en de stem om dit 
indringende verhaal op een grandioze manier te vertellen. 
 
 



 
 
 

 

 

                               

                                                                                

                                                                                                                          

Donderdag 15 september was het weer een gezellig 

middag met een goed gevulde zaal. 

Bij de koffie trakteerde vrijwilligster Anke te Have op  

een heerlijke plak cake, uiteraard werd er ook voor haar 

gezongen. 

Op het nieuwe interieur werd positief gereageerd. Het 

bingoteam was deze middag ook in het nieuw. 

Het bingoteam noemt zich voortaan de “Bingo Wiefkes” 

Ze droegen mooi roze bedrukte shirts met tekst en zullen zo 

voor iedereen goed herkenbaar zijn. 

De sponsors van deze bingo waren Frieda Nijenhuis met mooie kalebassen en  

Arno van Spar Vrielink met gevulde speculaas. 

  

De bingo is een druk bezochte, super gezellige activiteit. 

Helaas zijn wij door alle stijgende kosten, boodschappen, prijzen en energie 

genoodzaakt het toch iets duurder te maken. 

Wij rekenen op uw begrip!!! 

Voor abonnementhouders betekent dit € 3.50 en voor gasten wordt het € 6.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lang verwacht, nu echt gekomen!!!!! 

De nieuwe meubels 

zijn er. Mooie 

reacties: nu is het 

een echte 

huiskamer. Kom 

dus gauw een kop 

koffie drinken en 

een praatje maken.  

 

Ellis Frans-Kapma 

Activiteitencoördinator!!!!! 

Deze lieve, enthousiaste en bevlogen vrouw is deze maand voor 

het laatst bij ons. 

Komende maand zult u haar al wat minder zien in verband met 

de verhuizing. De activiteiten heeft zij nog allemaal perfect 

geregeld. 

Ellis gaat dus verhuizen, wij hebben als bestuur al afscheid van 

haar genomen maar willen via deze weg haar nogmaals 

bedanken voor haar inzet. 

Ellis was/is een ontzettend fijn mens om mee samen te werken. 

Wij gaan haar dan ook zeker missen. 

Wij wensen Ellis heel veel geluk in haar nieuwe woonplaats. 

 

 

 

 



 

 

Dhr. G.J. Wichers  is per 1 september 2022 verhuisd van de 

Veldhoek naar Woonzorgcentrum Gudula, Oosterwal 18,  

7241 AR te Lochem. Kamer 8 

Wij wensen hem daar veel woonplezier. 

 

 

 

 

                                      

 

                                      Cindy 

                                                                                                                               

Naam: Beltman / Haselberg 

Voornaam: Benny / Hendrika

Leeftijd: 71 / 77 

Waar ben je geboren:  Laren / Barchem 

Hoelang zijn jullie getrouwd? 42 jaar 

Per wanneer wonen jullie op ontmoetingsplek de Veldhoek: 2002 

Vinden jullie het fijn wonen hier: Ja 

Waar hebben jullie eerder gewoond? Lochemseweg 140 

Wat is jullie lievelingskleur? Blauw en Groen 

Koken jullie nog zelf?: Ja 

Kijken  jullie  graag TV? Soms 

Aan welke activiteiten hier in de Veldhoek doe je mee? Kaarten, Bingo, 

Gym 

Wat mis je in het lezen van de veldpost? Niets 

Hobby’s?: Wandelen , Muziek 

Wat is je lievelingsdier? Hond , kip, Paard 

Wat voor groente vind je lekker? Alle 

 

 

 

 



 

WELK CIJFER KOMT ER OP HET VRAAGTEKEN? 

X X    =     

 

 X X  =        27 

 X X  =       18 

 

 + +    =    ?_________________ 

Maak de volgende spreekwoorden af.     

1.Van een koude kermis_______________________________________________ 

2.De appel valt______________________________________________________ 

3.Aan de boom______________________________________________________ 

4.Het ijzer smeden___________________________________________________ 

5.Hooien___________________________________________________________ 

6.Zoals het klokje thuis________________________________________________ 

7.Eerrste gewin______________________________________________________ 

8.Oost west_________________________________________________________ 

9.De morgenstond___________________________________________________ 

10.Al te goed________________________________________________________ 

11.Niet geschoten____________________________________________________ 

12.Eigen haard______________________________________________________ 

13.Eén zwaluw______________________________________________________ 

14.Zoals de waard___________________________________________________ 

15.Het gras van_____________________________________________________ 

16.Als de kat________________________________________________________ 

17.Na regen________________________________________________________ 

18.Het hemd________________________________________________________ 



19.Beter één sigaar in de hand,__________________________________________ 

20.Waar rook________________________________________________________ 

 

 

VEEL PUZZEL PLEZIER 

DOE DE OPLOSSING IN DE BRIEVENBUS VAN DE GENTIAAN 1 OF MAIL JE 

ANTWOORD NAAR : ACTIVITEITEN@ONTMOETINGSPLEK-DE-VELDHOEK.NL 

 

PUZZEL WINNAARS SEPTEMBER:  

RIEK VOORTMAN EN ANNIE WESSELDIJK                                                  

 

Oplossing puzzel SEPT:KLAPROOS,TULPEN,ROZEN,BERK,OLIJFBOOM, 

BEUK,EIK,ASTER,LELIES,GERBERA,ESDOORN,SPAR,HAZELAAR,ANNEMOON, 

ZONNEBLOEM,CHRYSANT,KASTANJE,ORCHIDEE,PAARDEBLOEM 

 

WAT IS HET TOCH GENIETEN HIER IN DE ZOMER IN HET MOOIE HARFSEN 

 

ER WAREN WEER  VEEL GOEDE INZENDINGEN 

IEDEREEN BEDANKT VOOR HET MEEPUZZELEN!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Welzijnscoördinator trekt aan de bel 

 
Als welzijnscoördinator krijg ik vaak de vraag hoe 

mensen hulp in de huishouding kunnen aanvragen. 

Helaas is er op dit moment een lange wachtlijst omdat 

er te weinig mensen zijn die dit vak uitoefenen. We 

zien steeds vaker dat restaurants gesloten blijven door 

gebrek aan personeel is, treinen niet rijden omdat er 

geen conducteurs zijn. We horen er elke dag van: 

gebrek aan personeel. 

 

Ondertussen zie ik ouderen met de handen in het haar 

zitten, het lukt hen niet meer om de zwaardere klussen 

zoals stofzuigen, dweilen, de ramen lappen of het bed 

verschonen voor elkaar te krijgen. Meestal vraag ik hen of ze een familielid of kennis 

hebben die het voor een kleine vergoeding wil doen of ik raad ze een stofzuigrobot 

aan. Soms lukt dat, maar in veel gevallen ook niet. 

Daarom mijn oproep: kunt u enkele uren helpen om deze ouderen verder te helpen 

met wat schoonmaakklusjes? Uiteraard zal in overleg met de aanvrager een 

vergoeding besproken worden. U kunt zich melden bij: Hellen Strik, 

welzijnscoördinator Harfsen/Kring van Dorth, 06-42050353 of mail: 

harfsenenwelzijn@gmail.com.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

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

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

brievenbus. 

 

Door vakantie is er geen kopie uitwisseling tussen Veldhoek en Kerk 



 

 

 

Activiteiten Oktober 2022 

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 
19:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek  

Inloop middag spelletjes                                                         Dineke  

Handwerken                                                                             Gerda 

Jeu de Boules                                                                  Pim en Ria 

Woensdag 

28 

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 

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 

Zondag 
2 oktober 

14:30-16:30 
Gewoon Gezellig praatje maken 
Kosten 5 euro 3 drankjes en wat lekkers 

Maandag 

3 oktober 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                           Sientje  

 Dinsdag 

4 oktober 

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 

 5 oktober 

 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  In 

Stoelyoga                                                                                 Nicole 

Inloopmiddag                                                                          Marijke 

 Donderdag 
  6 oktober 

10:00  
10:30 
14:00  

Koffie drinken 
Koersbal                                                              Riek, Henny en Ria                                                       

Bingo                                                                            Bingo wiefkes                                               

 Vrijdag 
 7 oktober 

10:00 
12:00 
14:15  

 
Koffie drinken 
Open tafel 

 Louis Spoelstra komt met filmbeelden  

vertellen over de ontwikkeling van de film   
Zaterdag 

8 oktober 10:00 Koffie drinken 

Maandag 

10 oktober 

 9:30-10:15  

10:15 

12:00 

14:15 

In beweging                                                                              Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 

 Modeshow Vreeman Mode Laren 

 Dinsdag 
11 oktober 

 

10:00 

 9:30-11:30  

14:15-16:00 

14:15-16:00 

19:00  

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                          Wojtek                                                                                                                                                                                                  

Inloop met spelletjes                                                                Gerda       

handwerken                                                                             Gerda 

Jeu de boules                                                                   Pim en Ria 

Woensdag  

12 oktober 

  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     

Inloopmiddag                                                                          Marijke     

Donderdag  
13 oktober 

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

Koffie drinken 
Geheugentraining                                                                     Henny 
Inloopmiddag                                                                             Mies 

Vrijdag 

14 oktober  

10:00 

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                          Ineke en Marianne  

Zaterdag 

15 oktober 
10:00 Koffie drinken 

Maandag 
17 oktober  

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 

Leesclub                         Aleksandra  - Lisa Weeda 

                                                                           
 
 
 

  



Dinsdag 
18 oktober 
 
  

10:00 

10:00-10:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00 
19:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek  

Inloop middag spelletjes                                                          Gerda 

Handwerken                                                                             Gerda 
Jeu de Boules                                                                   Pim en Ria    

 Woensdag 

19 oktober 

10:00  
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 

Inloopmiddag                                                                          Marijke   

 Donderdag 

20 oktober 

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

Koffie drinken 

Koersbal                                                                                        

Ria                                                           

Bingo                                                                            Bingo wiefkes  
 Vrijdag  

21 oktober 

10:00 
12:00 
14:15 

Koffie drinken 
Open tafel 
Animatiefilm Schets van Deventer naar Wijhe 

 Zaterdag 

22 oktober 
10:00 Koffie drinken                              

Maandag 

24 oktober 

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

In beweging                                                                             Janny 

Koffie drinken 

Open tafel 

Inloopmiddag                                                                         Sientje           

 Dinsdag  
25 oktober 

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

Koffie drinken   

Digitaal advies                                                                         Wojtek 

Inloop middag spelletjes                                                           Gerda  

Handwerken                                                                             Gerda 

 Woensdag 

26 oktober 

  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  

Inloopmiddag                                                                          Marijke   

 Donderdag 
27 oktober 

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

Koffie drinken 
Schildercursus 
Inloopmiddag  

Vrijdag 

28 oktober 

10:00  

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 
Open tafel 

Inloopmiddag                                                        Ineke en Marianne 

 Zaterdag 

29 oktober 
10:00 Koffie drinken 

 Maandag 

31 oktober 

 9:30-10:15  

10:15  

12:00  

14:15 

In beweging                                                                               Janny 

Koffie drinken 

Open tafel  

Inloopmiddag                                                                           Sientje  



Dinsdag 

1 november 

10:00 

10:15 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

19:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek  

Inloop middag spelletjes                                                         Dineke  

Handwerken                                                                             Gerda 

Jeu de Boules                                                                   Pim en Ria 

Woensdag 

2 november 

 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  
Inloopmiddag                                                                          Marijke 

 Donderdag 

3 november 

10:00  

14:15 

Koffie drinken  

Inloopmiddag                                                                              Mies 

 Vrijdag 

4 november 

10:00  

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 
Open tafel 

Inloopmiddag                                                        Ineke en Marianne  

 Zaterdag 

5 november 
10:00 

 

Koffie drinken  

 

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

Bingo         € 6,-       abm 3,50   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


