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Van het bestuur: 

Het is bestuur is verheugd dat zij inmiddels in 
contact is met een tweetal inwoners van Harfsen 
over mogelijke toetreding tot het bestuur.  
Zodra we wat verder zijn informeren we u uiteraard. 
 
Zoals u merkt in deze uitgave doen wij er alles aan ook voor de komende maanden 
weer met een aantrekkelijk programma te komen. Nieuwe contacten voor de  
invulling van het middagprogramma zijn gelegd. 
 
Heeft u een leuk idee waarvan u denkt dat ook andere senioren daar belangstelling 
voor hebben, en het staat nog niet in ons programma, meld het ons. Wij kijken dan 
hoe we dit in overleg met u en wellicht door u verder in de Veldhoek vorm kunnen 
geven. 
 

De subsidietoezegging voor de tweede jeu de boules baan is binnen.  
Opdracht is gegeven om de baan aan te leggen. 
 

Fijn dat u met zovelen op de Veldhoek hebt gestemd met de Rabo Clubsupportactie. 
Het leverde het mooie bedrag van bijna € 400 op. 
 

Met IJsseldal Wonen wil het bestuur in contact komen om met elkaar te bespreken 

wat breder de mogelijkheden zijn tot verduurzaming/energiebesparing. 

 

 

 

 

 



De Wijkagent   

                      

 

 

 

 

 

 

Vrijdagmiddag 4 november is er voorlichting over misdaadpreventie. 

Deze voorlichting wordt gedaan door de wijkagent van o.a. Harfsen. 

De heer Pim Jansen komt samen met collega Martijn Scholten.  

Vragen komen aan de orde als hoe signaleer je onraad, hoe voorkom je insluipers of 

inbraak en ook wat doe je in die gevallen. 

Sommigen van u hebben er helaas al vervelende ervaringen mee. 

De wijkagent komt ons vertellen over zijn ervaringen/belevenissen 

Hij laat ons ook cijfers over misdaad zien met behulp 

van een presentatie. 

Wij hopen dat u heel veel voordeel haalt uit deze lezing 

 

 

 

 

 

 

 

Inloop, tijd voor een kopje koffie, praatje of een 

spelletje kortom gezelligheid samen. 

Deze maand is er wat meer ruimte om gewoon 

gezellig binnen te wandelen.  De mooie nieuwe 

inrichting te bewonderen en gewoon even gezellig bij 

elkaar te zijn, een praatje, een spelletje of gewoon 

samen televisie kijken. Dat kan allemaal in onze 

gezellige ontmoetingsplek. Er zijn veel mooie en 

gezellige activiteiten 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankje voor onze vrijwilligers 

Voor Vrijdagavond 11 november vanaf 19:00 uur nodigen wij onze vrijwilligers uit 

voor een gezellige avond met elkaar. 

Het wordt een feestelijk  avondje met een muzikaal tintje en zonder moeilijke 

toespraken e.d.  Allemaal als blijk van waardering voor jullie tomeloze inzet voor de 

bezoekers van de Veldhoek.Natuurlijk zorgen we ook voor lekkere hapjes en 

drankjes geserveerd door het bestuur.  

We durven nu wel te zeggen dat  met het nieuwe meubilair definitief afgerekend is 

met het oude steunpunt imago. 

Het is een plek geworden waar we met trots onze bezoekers kunnen ontvangen. 

Maar,…. alles staat of valt met de vrijwilligers.  Steeds weer blijkt uit reacties van de 

bezoekers hoe de Veldhoek het met zijn vrijwilligers heeft getroffen. 

Met recht een klein feestje waard dus. 

Het muzikale tintje wordt verzorgd door Gery Groot Zwaaftink die als troubadour met 

liedjes en verhalen door het leven gaat. Dat belooft heel leuk te worden! 

 

       



        GERY GROOT ZWAAFTINK 

TROUBADOUR/VERHALENVERTELLER    

                        

 

 

 

 

 

 

 

Gery Groot Zwaaftink (1955)  treedt al meer dan 25 jaar op met een gevarieerd 

programma van verhalen en muziek. Zowel volwassenen als kinderen worden 

meegesleept door zijn wonderlijke vertellingen, zijn liedjes en ballades. 

 

Hij ziet zichzelf als een troubadour die, net als vroeger rondtrok, zijn liedjes zong en 

zijn verhalen vertelde ter stichting ende vermaak van zijn publiek. Hij heeft als hij een 

troubadour-voorstelling geeft in zijn rugzak zelfgeschreven liedjes, anekdotes, 

ballades en een groot aantal korte verhalen. Ter plekke bekijkt  hij wat hij moet gaan 

doen.  Elke zaal, elke groep is weer anders.  

 

Als verhalenverteller is Gery een fysieke speler/verteller. De ene keer is hij de 

hoofdpersoon en even later de verteller die beschrijft wat er gebeurt. Met een paar 

eenvoudige rekwisieten en zijn stem ‘schildert’ hij de meest vreemde werelden. Hij 

laat jong en oud intens genieten van verhalen die ontroerend, humoristisch, boeiend 

en herkenbaar zijn. Vreemde werelden met draken, koningen en helden maar ook 

dichterbij huis, een boer die problemen heeft met zijn zoon of een avontuur van een 

huisarts. 

 

Deze keer is Gery Groot Zwaaftink in de Veldhoek voor alle vrijwilligers.                                 

Kleine tip houd vrijdagmiddag 16 december vrij in uw agenda!!!!! 

 

 



Santiago de Compostella              

 

Vrijdagmiddag 18 november komt inwoonster van 
Harfsen Geesje Kip u vertellen over haar ervaringen 
tijdens de vele reizen (8x) die zij naar Santiago heeft 
gemaakt. 
Per fiets, Lopend of als vrijwilligster in het pelgrim 
bureau. 
 
Het belooft een enorm gezellige en interessante 
middag te worden 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hieronder leest u wat men zoal doet en waarom men 
Santiago de Compostella bezoekt 

Van oudsher hebben bedevaarten, naar welk bedevaartsoord 
ook, een religieus karakter: pelgrims reisden daarnaartoe ten 
einde daar aanwezige relikwieën te vereren.  

Ook ondernam men een bedevaart ter uitvoering van een aan 
God gedane belofte, of als boetedoening. In 
de Middeleeuwen werden bedevaarten niet zelden als straf 
opgelegd door kerkelijke of zelfs wereldlijke rechtbanken. 

Religieuze (of in elk geval levensbeschouwelijke) motieven 
spelen ook thans vaak een rol. Doch een aanmerkelijk deel van de pelgrims dat naar 
Santiago reist doet dit vanwege het cultuurhistorische erfgoed op de route, vanwege 
de fysieke uitdaging of om, vaak in samenhang met ontwikkelingen in het eigen 
leven, geruime tijd in een geheel andere omgeving te verkeren. 

Vanouds was er geen voorschrift hoe men moest reizen. De meeste pelgrims gingen 
te voet, sommige hadden een paard. Vaak moest de reis onderbroken worden om 
werk te zoeken om in het levensonderhoud te voorzien. Na aankomst in Santiago 
wilde men natuurlijk weer terugreizen. 

Met de moderne infrastructuur is de reis een stuk makkelijker geworden. Thans wordt 
er veel gefietst en zijn er veel verzorgingspunten en herbergen onderweg. Sommige 
pelgrims onderbreken de reis en gaan met het openbaar vervoer naar huis, met de 
bedoeling de reis later vanaf hetzelfde punt te hervatten. De terugreis wordt haast 
altijd met het openbaar vervoer afgelegd. 

 

 

 



 

 

       

            Gewoon 

                    Gezellig 

 

 

 

 

 

                    Noteer alvast in uw agenda: 

                   Gezellig samen zijn op: zondagmiddag 6 november 

                   Voor een spelletje of een praatje   

                   Locatie: Ons Gebouw, Sporkehout 4 te Harfsen 

                  Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Naam: van Putten

Voornaam: Dik 

Leeftijd: 84 

 

 

 

Waar ben je geboren: den Haag 

Wat zijn je hobby’s? Fietsen, Lezen, Bezoek, Musea 

Per wanneer woon je op ontmoetingsplek de Veldhoek: 2018 

Vind je het fijn wonen hier: Ja 

Waar heb je eerder gewoond? Lochem, Haarlem, Eefde 

Wat voor werk heb je eerder gedaan? Bij de Spoorwegen 

Heb je broers of zussen?: 1 Broer 

Kijk  je  graag TV? Ja 

Aan welke activiteiten hier in de Veldhoek doe je mee? Jeu des Boules 

Hoe vind je de veldpost? Goed 

Kook je nog zelf? Ja 

 

Puzzel je graag? Redelijk wat 

Wat  vind je lekker? Dikke ribb 

 

 

 

 

 

 

 

 



WELK CIJFER KOM ER OP DE VRAAGTEKENS TE 

STAAN?                          

 

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u twee rijen woorden en in het midden een lege rij. In de lege rij vult u 

steeds een woord in dat met beide woorden een woord kan vormen. Voorbeeld 

Eigen……..Toren  het gevraagde woord is dom Eigendom/domtoren 

 

WATER……………………………………………KETTING 

VIS…………………………………………………PLANT 

KERST…………………………………………….RAAM 

KAMPEER………………………………………..ADRES 

DIEREN…………………………………………..PLANT 

VLEES……………………………………………HUIS 

HAND…………………………………………….BOOM 

MIDDEL………………………………………….HOED 

DRUK…………………………………………….EN 

LETTER………………………………………….VORM 

ZWEM…………………………………………….KAMER 

BAD……………………………………………….ZAK 

LOS DE PUZZELS OP VOOR 10 NOVEMBER EN DOE HEM IN DE BRIEVENBUS VAN GENTIAAN 1. 

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

 

NAAM:___________________________TEL.NR___________________ 

 

 

        6 4 
  

       8 5 
  

     11 3 

         34 
  

          53 
  

          47 

       

    
       9 2 

    

    
         ?? 

    



 Puzzel winnaar van de maand Oktober is Gerrie de Greef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Activiteiten November 2022 

Maandag 

31 oktober 

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

In beweging                                                                             Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                           Sientje  

 Dinsdag 

1 november 

10:00 

  9:30-11:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00 
19:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek  

Inloop met spelletjes                                                Dineke en Gerda   

Handwerken                                                                             Gerda  

Jeu de Boules                                                                   Pim en Ria                                                



Woensdag 

 2 november 

 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 

Inloopmiddag                                                                          Marijke 

 Donderdag 

  3 november 

10:00  
10:30 
14:00  

Koffie drinken 
Koersbal                                                             Riek, Henny en Anja                                                       
Bingo                                                                         Bingo Wiefkes                                               

 Vrijdag 

 4 november 

10:00 
12:00 
14:15 

Koffie drinken 
Open tafel 
De Wijkagenten met voorlichting - Pim Jansen & Martijn Scholten 

Zaterdag 
5 november 

10:00 Koffie drinken 

Maandag 
7 november 

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

In beweging                                                                              Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                         Sientje                                                                                               

 Dinsdag 

8 november  

10:00 

9:30-11:30  

14:15-16:00 

14:00-15:00 

Koffie drinken 
Digitaal advies                                                                         Wojtek                                                                                                                                                                                                  
Inloop met spelletjes                                              Dineke en Gerda       
Handwerken                                                                             Gerda 

Woensdag  

9 november 

  9:30 

10:30-1130  

14:00-15:00 

15:00-16:00 

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

Donderdag  

10 november 

10:00| 
10:30 
14.15 
14:15-16:00 

Koffie drinken 
Geheugentraining                                                                    Henny 
Schildercursus                                                          Dinie  Voskamp                                                       
Inloopmiddag                                                                             Mies 

Vrijdag 

11 november 

10:00 

12:00 

14:15-16:00 

19:00 

Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                    Ineke en Marianne 
Gezellige avond voor de vrijwilligers              Gery Groot Zwaaftink 

Zaterdag 
12 november 

10:00 Koffie drinken 

Maandag 
14 november 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                           Sientje 



Dinsdag 

15 november 

10:00 

 9:00-10:30 

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 

16 november 

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

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                           Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

Stoelyoga                                                                                 Nicole 

Inloopmiddag                                                                          Marijke   

 Donderdag 
17 november 

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

Koffie drinken 

Koersbal                                                            Riek, Henny  en Anja                                                       

Bingo                                                                            Bingo wiefkes 

 Vrijdag  

18 november 

10:00 

12:00 

14:15 

Koffie drinken 
Open tafel 
Lezing Santiago de Compostella                                    Geesje Kip 

 Zaterdag 
19 november 

10:00 Koffie drinken                              

Maandag 

21 november 

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

In beweging                                                                             Janny 

Koffie drinken 

Open tafel 

Inloopmiddag                                                                         Sientje           

 Dinsdag  

22 november 

10:00 
09:00-11:30  
14:15-16:00 
14:15-16:00 

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

 Woensdag 
23 november 

  930 
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 
24 november 

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

Koffie drinken    
Schildercircus                                                       Dinie Voskamp 
Inloopmiddag                                                                            Mies      

Vrijdag 

25 november 

10:00 

12:00 

14:15-16:00  

Koffie drinken 
Open tafel 

Inloopmiddag                                              Ineke en Marianne  

Zaterdag 

26 november 
10:00 

Koffie drinken 



 Maandag 

28 november 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel  
Inloopmiddag                                                                           Sientje  

Dinsdag 

29 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 

30 november 

 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  

Inloopmiddag                                                                          Marijke 

 Donderdag 
1 december 

10:00  
10:30 
14:15  

Koffie drinken 

Koersbal                                                            Riek, Henny en Anja 

Bingo                                                                          Bingo wiefkes  

                                                                             

 Vrijdag 

2 december 

10:00  

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 
Open tafel 

Inloopmiddag                                                        Ineke en Marianne  

 Zaterdag 
2 december 

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. 

 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

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

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

brievenbus. 

 

 



Uitwisseling activiteiten tussen Veldhoek en kerk 

 

Lichtjesregen 4 november 

Vrijdagavond 4 november is er in en om de kerk weer de 

gelegenheid een lichtje aan te steken. Hiermee kunt u 

iemand gedenken die u lief is, iemand ondersteunen om 

wie u bezorgd bent. U kunt een kaarsje aansteken als 

teken van hoop, om licht in een donkere wereld, of als een 

persoonlijke gedachte of gebed.  

Van 19.00-20.00 uur is Ons Gebouw open voor iedereen, groot of klein, gelovig of 

niet-gelovig. Houd de huis-aan-huis bladen en Klokkepraot in de gaten voor meer 

informatie.  

 

Gedachtenisdienst 20 november 

Hierin gedenken we de overleden kerkleden van het afgelopen kerkelijk jaar. 

Iedereen is uiteraard welkom. 

 

Wijkmaaltijden Aan Tafel 

Op donderdag 10 november wordt de wijkbijeenkomst van de kerk in de 

Veldhoek gehouden. Naast de bewoners van de Veldhoek zijn hier ook de andere 

bewoners van wijk 1 van harte welkom. De maaltijd is van 18.00-20.00 uur. Meld u 

zich nog aan! Opgaveformulieren liggen in de Veldhoek. 

 

 


