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Van het bestuur: 

Veel van onze activiteiten passen in een weekschema en hebben een herhalend karakter.  

Als je naar de maandelijkse activiteiten kalender kijkt zie je onder meer:  

Koersbal, Biljarten, Fit blijven, Sjoelen, Inloop met koffie, Bingo en Kaarten, Handwerken, 

Schildercursus, Open Tafel, Gewoon Koffiedrinken en een Praatje. 

Deze activiteiten krijgen intussen vrij automatisch hun plaats in  de maandelijkse agenda voor 

activiteiten in de Veldpost.  

Er zijn ook activiteiten van ‘thematische’ groepjes als Jeu  de Boules, Bingo en de Leesclub. 

Deze activiteiten vinden eens per veertien dagen. Ook die kennen dus een zekere regelmaat 

in de agenda.  

Dan is er nog de derde categorie activiteiten. Dat zijn de “incidentele, nieuwe activiteiten” als 

presentaties, films en het optreden van professionele sprekers en/of begeleiders. 

Voor deze activiteiten geldt een ritme van eens per maand. Zo hebben we gedacht aan een 

maal per maand film en eenmaal per maand iets bijzonders. Wat is dan iets bijzonders? 

 

Als wij en/of de vrijwilligers de oren goed open hebben, dan horen wij van de deelnemers aan 

de activiteiten dat er belangstelling zou kunnen bestaan voor het bezig zijn met muziek en of 

zingen. Ook begrepen wij dat er wel eens belangstelling zou kunnen bestaan voor de passie 

van ondernemers uit ons werkgebied. Over hoe zij het aanpakken om hun bedrijf van de grond 

te krijgen en te laten draaien, zouden onze deelnemers misschien wel eens iets willen horen. 

En misschien willen die lokale ondernemers daar wel eens iets over vertellen.  

Zo zijn er nu voorstellen in ontwikkeling om daar eens per maand iets me te gaan doen. 

Dus, we willen in 2023 1x per maand iets met muziek en of zingen gaan doen en 1x per 

maand  willen we enkele ondernemers enthousiast over hun werk laten vertellen. Dit doen we 

d.m.v. “passie-presentaties” uiteraard zoveel mogelijk met beelden.   

Wel willen we dan graag ook van onze deelnemers aan activiteiten horen of daar voldoende 

belangstelling voor bestaat. Want, die mensen voor een lege zaal te laten staan is niet leuk.  

 

 

 

 

Om die vraag naar voldoende belangstelling beantwoord te krijgen gaan we twee dingen doen: 

1. We vragen u om door uw aanwezigheid de deelname aan die bijzondere activiteiten te 

laten blijken. Dan weten wij of u deze initiatieven waardeert. Mocht u hier anders 

overdenken dan horen wij dat graag.  

2. We nemen twee proeven met muziek en zang en wel op 10 februari en 10 maart  

en op 7 april  een proef met passie-presentaties  

Heeft u interesse geef u op bij Aldi of via het mailadres: activiteiten@ontmoetingsplek-de-

veldhoek.nl Mocht dit bij de deelnemers in de smaak vallen dan bekijken we iets soortgelijks 

voor de tweede helft van 2023. 

Wilt u vooral aan bestuursleden of vrijwilligers laten weten wat u van deze ideeën vindt. 

 

 



 

   

                  STOELYOGA 

Het creëren van ruimte, ontspanning en soepel worden; dat is waar Stoelyoga voor staat.  

Is dat niet zweverig? Nee hoor, helemaal niet, je zit gewoon op een stoel met de voeten op de 

grond, niks zweverig aan. Stoelyoga is echt geschikt voor iedereen. Niet alleen voor ouderen 

en mensen met een lichamelijke beperking, 

maar ook voor scholieren en iedereen die 

veel zit. Met creativiteit kan je alle houdingen 

uitvoeren op een stoel. Je levert inspanning 

door middel vain combinatie met 

ademhaling, hierdoor creëer je ruimte, 

ontspanning in je lichaam en geest.  

Op woensdagmiddag van 14.00 – 

15.00 uur wordt deze stoelyoga gegeven in 

de ontmoetingsruimte in de Veldhoek.  

U bent van harte welkom om een keertje mee te doen. Eerste keer een proefles is altijd gratis.  

Komt u een binnenkort?  

     

 

           Ik heb een leuke hobby!!! 

                     Weven 

 
Op onze oproep in de vorige veldpost, heb je een leuke hobby 

die u wilt delen met anderen neem dan contact met ons op. 

Hierop reageerde Piet Woutersen. 

 

Piet woont sinds april 2022 in Harfsen samen met zijn zoon. 

Ze zijn in Harfsen komen wonen vanwege de mooie plek met 

veel grond voor de paarden 

Zijn hobby is weven!!!! 

Piet is met zijn 87 jaar nog steeds een actieve en creatieve 

man die vol passie over zijn hobby kan en wil vertellen. 

Daarnaast kan hij ook mooie werken laten zien 

Op vrijdagmiddag 3 februari komt Piet om 14:15 uur naar de 

ontmoetingsplek om ons veel over weven te vertellen.  U komt 

toch ook. 

 

  



 

 Dinie Zweverink is onder andere dirigent van het recreanten orkest van 

de Larense Accordeon vereniging.  

Dinie komt op 10 februari met haar orkest naar de 

Ontmoetingsruimte de Veldhoek voor een gezellige middag waarin een 

muzikale reis wordt gemaakt door Europa.   

Veel bekende melodieën komen voorbij.  

Zet het dus in uw agenda dit wilt u niet missen!!! 

 

 

 

Deze pagina stond onlangs in de Laren! magazine. De 2de alinea in deze pagina gaat over Dinie en 

haar orkest. 

 



gewoon 

       Gezellig 
 

Noteer alvast in uw agenda: 

Gezellig samen zijn op:  

              zondagmiddag 5 februari 

Voor een spelletje of een praatje   

Locatie: ‘Ons Gebouw, Sporkehout 4, 

Harfsen 

Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur 

Deelname: € 5,-  (voor 3 drankjes en 

wat lekkers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ben ik? 

Hallo, 

mijn naam is Jur ik ben 19 jaar oud en ik ben geboren en getogen in 

Harfsen. 

Momenteel volg ik de opleiding CIOS Sport en Bewegen in Arnhem, ik 

zit in mijn derde leerjaar. 

Voor het examen in mijn derde jaar moet ik een evenement organiseren 

en zelf kwam ik met het idee om een oud Hollandse spelletjes ochtend 

te organiseren op de Veldhoek. 

 

 

 

De oud Hollandse spelletjes middag vindt plaats op  

woensdag  

15 Februari van Circa 10:00-11:45  in de 

huiskamer van de Veldhoek. 

Bij deze wil ik dan ook iedereen die het leuk vindt 

uitnodigen om geheel vrijblijvend deel te nemen aan 

deze gezellige ochtend. Ik hoop u de 15de te mogen 

ontmoeten. 

                            

 Sportieve groet, Jur. 

 

 

 

 

 



 

Ik heb een leuke hobby!!!  

 
                                                   Quilten 
 
 
 
                                   
                                                                    (afbeelding van internet) 
 
 
 

Op vrijdagmiddag 17 februari mogen wij weer een bijzondere gaste ontvangen, deze 

keer is dat de Harfsense mevrouw AEdes Deltenre.  
Zij is een ware kunstenares met naald en draad, met name het quiltwerk is haar passie.  
Zij laat ons verschillende resultaten van haar werk laten zien in de vorm van o.a. 
beddenspreien, kussenovertrekken en zo voort. 
Deze middag zal zij ook verschillende technieken presenteren om tot de mooie resultaten te 
kunnen komen. Voor degenen met belangstelling voor deze vorm van handenarbeid een 
uitstekende  gelegenheid om zowel kennis te maken met of uit te breiden. 
Voor degenen die deze middag niet aanwezig kunnen zijn is er gelegenheid om alsnog te 
kunnen genieten van de diverse werken tijdens de expositieweken in de Veldhoek. 
U bent van harte uitgenodigd ! 
     

 

 

 

 

 

 De 2de Jeu de Boules baan is klaar, laat het mooie weer maar komen 

De afgelopen week is de tweede jeu de boules baan aangelegd. 

Nu kan er voortaan door twee groepen tegelijk jeu de boules gespeeld worden. 

Zodoende zijn alle deelnemers actiever bij het spel betrokken . 

Er zijn momenteel ook al ideeën om de diverse kernen in de gemeente Lochem tegen elkaar 

te laten spelen. 

Afgelopen jaar is van april tot oktober op de dinsdag avonden vanaf 19:00 uur jeu de boules 

gespeeld maar ook op 2 donderdag morgens per maand vanaf 10:30 uurBent u 

geïnteresseerd om mee te doen met dit ontspannende spel laat het weten bij de Veldhoek. 

Of bel Pim Hol 06-83119797 of mail:  activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl 

 

 

 



          

                  Een Harfse boswandeling in januari 2023 

       GertJan is een bewoner van Anke Marjolein in Lochem 
       Hij is ernstig lichamelijk beperkt en kan niet praten. 
       Nu spreken we samen door een plaat die hij uitzoekt 
        in vraag/antwoord van mij kiest hij een antwoord  
        en zo is deze korte tekst ontstaan. 
                         Gerdien 

 

                                  Het verbaast mij 

dat deze boom al bloeit 

de hazelaar of snottebel. 

Hazelaar was zelf ook verbaasd 

zo zacht en warm al  

en dat in januari 

dan ga ik maar bloeien... 

lekker in 't zonnetje 

Maar stel je voor 

het gaat weer vriezen 

is dat erg? 

Voor deze boom niet 

die krijgt wel weer nieuw blad 

maar...de rupsjes,  

de torretjes en de egels... 

ze worden wakker 

 van de warme zon 

en denken hopla, 't is lente 

maar dan...gaat het vriezen!  

O wee dat is  

echt te koud voor hen 

dat overleven ze niet 

Spannende tijd hoor! 

 

                                                       GertJan, en Gerdien, 9 jan.'2 

 

 

 

 



          

 

      

 

         

             Activiteiten Februari 2023 

Maandag 

30 januari 

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

In beweging                                                                            Janny 
Koffie drinken  
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                           Sientje  

 Dinsdag 

31 januari 

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 

1 februari 

10:00 

10:00-11:30 

12:00 

14:00-15:00 

15:15-16:00 

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                           Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel  In 

Stoelyoga                                                                               Nicole 

Inloopmiddag                                                                          Marijke 

 Donderdag 

 2 februari 

10:00  
10:30 
14:00  

Koffie drinken 
Koersbal                                                                    Henny en Anja 
Bingo                                                                          Bingo Wiefkes 

 Vrijdag 

 3 februari 

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

Koffie drinken 
Open tafel 
Hobby: Weven                                                       Piet Woutersen 

Zaterdag 
4 februari 

10:00 Koffie drinken                                

Zondag  
5 februari 

14:30 Gewoon gezellig                                                         Locatie Hoeflo                                           

Maandag 
6 februari 

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

In beweging                                                                             Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                         Sientje 

Dinsdag 

7 februari 

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 

8 februari 

 

10:00 

10:00-11:30 

12:00 

14:00-15:00 

15:15-16:00 

 

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                           Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

Stoelyoga                                                                                 Nicole 

Inloopmiddag                                                                          Marijke 

Donderdag  

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

Koffie drinken                                                                                      
Inloopmiddag                                                                              Mies 

Vrijdag 

10 februari 

10:00 

12:00 

14:15 

Koffie drinken 
Open tafel 
Larense Accordeon Vereniging recreanten concert   Diny Zweverink 

Zaterdag 
11 februari 

10:00 Koffie drinken 

 
Maandag 
13 januari 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag 

Dinsdag 

14 februari 

10:00 

9:30-11:30 

10:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                         Wojtek  

Geheugentraining                                                                    Henny 

Inloop middag spelletjes                                          Dineke en Gerda 

Handwerken                                                                             Gerda  

 Woensdag 

15 februari 

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

Koffie drinken 

Spelletjesochtend -Oud Hollandse spelen-                   Jur Wichers                         

Open tafel   

Stoelyoga                                                                                 Nicole 

Inloopmiddag                                                                          Marijke 

 
Donderdag 
16 februari 

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

Koffie drinken 

Koersbal                                                            Riek, Henny  en Anja                                                       

Bingo                                                                            Bingo wiefkes 

 Vrijdag  

17 februari 

10:00 

12:00 

14:15 

Koffie drinken 
Open tafel 
Hobby: Quilten                                                         Aedes Deltenre                                                                                                 

 Zaterdag 
18 februari 

10:00 Koffie drinken  

Maandag 

20 februari 

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

In beweging                                                                               Janny 

Koffie drinken 

Open tafel 

Inloopmiddag                                                                           Sientje 

 Dinsdag  

21 februari 

10:00 
 9:30-11:30  
14:15-16:00 
14:15-16:00 
19:00 

Koffie drinken   
Digitaal advies                                                                         Wojtek 
Inloop middag spelletjes                                         Dineke en Gerda  
Handwerken                                                                             Gerda 
Jeu de Boules                                                                   Pim en Ria 

 Woensdag 
22 februari 

10:30 
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 
23 februari 

10:00  
14:00-16:00 

Koffie drinken    
Inloopmiddag                                                                              Mies 

Vrijdag 

24 februari 

10:00 

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 
Open tafel 

Filmmiddag                                                                                 Pim 

Zaterdag 

25 februari 
10:00 Koffie drinken 

 Maandag 

27 februari 

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

In beweging                                                                               Janny 
Koffie drinken 
Open tafel  
Inloopmiddag                                                                           Sientje 

Dinsdag 

28 februari 

10:00 

 9:30 -11:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies  Voorjaarsvakantie                                        Wojtek                                                                

Inloop middag spelletjes                                                          Dineke  

Handwerken                                                                             Gerda 

Woensdag 

1 maart 

 10:30 

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 
2 maart 

10:00  
10:30 
14:15 

Koffie drinken 

Koersbal                                                            Riek, Henny en Anja 

Bingo                                                                          Bingo wiefkes  

 Vrijdag 

3 maart 

10:00  

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 
Open tafel 

Inloopmiddag                                                        Ineke en Marianne  

 Zaterdag 
4  maart 

10:00 Koffie drinken  

 

In  beweging       € 6, plus € 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. 

 

 

 

 

 



bij de Veldhoek 
 
 
 

In Januari is de bingo bij ontmoetingsplek weer goed gestart met een grote opkomst. 
De hoofdprijs werd gewonnen door Johan Kolkman. 
Op 18 januari was er wederom een gezellige bingo, maar met veel minder gasten. 
Velen waren geveld door griep en andere ongemakken. Toos Wiltink ging er met de meeste 
prijzen vandoor.  
Wilt u ook kans maken op mooie prijzen dan bent u van harte welkom 
De bingomiddag kost u als lid 3,50. Heeft u geen lidmaatschap dan bedraagt deze middag  
6 euro. Dit is inclusief 1 kop koffie of thee en in de pauze krijgt u een drankje aangeboden.  
Wij hopen u te zien op donderdag 2 februari 
Deze bingo is een bloemen en planten bingo. Wie wil dat nou niet? 

 
Naam: Willems 
 
Voornaam: Elly 
 
Leeftijd: 74 jaar 
 
Waar ben je geboren: Enschede 
 
Wat zijn je hobby’s? Tekenen, Wandelen, Schilderen op het doek 
 
Per wanneer woon je op ontmoetingsplek de Veldhoek: Nov. 2015 
 
Vind je het fijn wonen hier: Jazeker 
 
Waar heb je eerder gewoond? Aan de Hulstweg 
 
Wat voor werk heb je gedaan? In de verzorging en in de horeca 
 
Heb je broers of zussen?:1 Zus 
 
Heb je kinderen/kleinkinderen? 2 Zoons en 4 kl. kinderen (3 meisjes en 1 jongen 
 
Aan welke activiteiten hier in de Veldhoek doe je mee? Zoveel mogelijk 
 
Welke puzzels vind je leuk om te doen   in de veldpost? Woordzoeker 
 
Kook je nog zelf?: Ja dat doe ik nog 
 
Rijd je zelf nog auto? Jazeker, maar niet in het donker en autobaan vermijd ik 
 
Welke muziek vind je mooi? Klassieke piano muziek en liedjes van popgroep Normaal 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DE PUZZEL OP VOOR 10 FEBRUARI EN DOE HEM IN DE 

BRIEVENBUS VAN GENTIAAN 1. 

NAAM-------------------------------------------TEL.NR---------------------------Puzzel  

De Oplossing van de Januari puzzel was:  

Het is weer januari de eerste maand van een nieuwjaar  

GROETJES VAN HENNY JIMMINK 

                       

 winnaar van de maand Januari is Alie Woessink 

                              

 

 

 

 

 



 

 

Nieuws van de Protestantse Gemeente Harfsen  

Activiteiten februari 2023 

 

 

 

Nico van Kan komt vertellen over Zimbabwe op zondag 29 januari. 

In samenwerking met Alfred Magwaza, die regelmatig de familie Van Kan bezoekt, heeft Nico 

van Kan veel gerealiseerd in Zimbabwe. Toegang tot schoon water en energie zijn inmiddels 

gerealiseerd, mede dankzij giften en collectes die de diaconie heeft geïnitieerd. In het dorp van 

Alfred is, om diverse transportproblemen op te lossen, behoefte aan een tractor en een platte 

kar. Die is met behulp van een Harfsenaar op de kop getikt, maar moet nog verscheept 

worden. De transportkosten hiervoor lopen flink in de papieren. Voor deze kosten wordt in de 

dienst op 29 januari gecollecteerd.  

We hopen dat u komt, zodat u uw bijdrage in de collecte kwijt kunt. Maar natuurlijk mag ook op 

een andere manier de diaconie hierbij ondersteund worden (overmaken / envelopje in de 

brievenbus). Komt u naar de dienst: die begint om 10.00 uur. 

 

Gemeenteavond 23 februari 

U heeft er in de Klokkepraot al over kunnen lezen: donderdag 23 februari is er in Ons Gebouw 

een gemeenteavond, waar de inbreng van leden van de kerk van groot belang is.  

De toekomst van de Protestantse Gemeente komt aan de orde, evenals de toekomst van Ons 

Gebouw.  We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is de koffie klaar.  

 

 


