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Harfsen - Ons dorp. Harfsen is één. Een hechte gemeenschap. Mensen zien om naar elkaar. Daarom dit nieuwe blad waarin 
Hoeflo, Plaatselijk Belang, de Protestantse Gemeente Harfsen en De Veldhoek laten zien hoe wij gezamenlijk van betekenis 

zijn voor Harfsen en Kring van Dorth. Wij hebben er alle vier onze eigen plek en we hebben onze eigen doelstelling. Wat 
we delen: er zijn voor het dorp! Ieder van ons heeft zijn eigen uitgangspositie èn zijn eigen blik - van daaruit kijken wij met 

elkaar naar onze omgeving en naar de toekomst. Daarom heet ons blad: De Uitkijk. 
Naast de input van ons (de initiatiefnemers) zullen ook andere invalshoeken worden gekozen: dat versterkt de verbonden-
heid als gemeenschap en is voor velen een nadere of eerste kennismaking met een aantal actieve bewoners. De contacten 
tussen de verschillende organisaties en verenigingen zijn hechter geworden en dat willen we laten zien. Wie zijn we en wat 

doen we? Ons doel: het bevorderen van de verbondenheid met elkaar en met onze omgeving. Eén Harfsen! Dit proefjaar 
zal De Uitkijk twee maal bij alle bewoners van Harfsen en Kring van Dorth in de bus vallen. 

We hopen dat u, na lezing van deze uitgave, uitkijkt naar de volgende.

Stichting Dorpshuus Hoeflo, Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen - Kring van Dorth,   
Protestantse Gemeente Harfsen en Stichting Ontmoetingsplek De Veldhoek

CIJFERTJES

In de gehele gemeente Lochem  
wonen 33.597 mensen. Hiervan huizen er  

1742 in Harfsen en 265 in Kring van Dorth,  
zo blijkt uit (voorlopige) cijfers per  

1 januari 2019.

In 2010 waren die aantallen respectievelijk 
33.395, 1702 en 287. In de hele gemeente 

Lochem nam het aantal inwoners dus met 202 
personen toe, in Harfsen zijn er in tien jaar tijd 
40 nieuwe bewoners bijgekomen, terwijl Kring 

van Dorth sindsdien juist 22 minder
inwoners telt.

Terwijl het aantal Harfsenaren vanaf 2010  
aanvankelijk gestaag afnam tot 1672  

(meting per 1 januari 2014), is hun aantal met 
name vorig jaar flink gegroeid door de  

nieuwbouwwijk ’Heideveld’.

BEDRIJVIGHEID
Wist u dat Harfsen en  

Kring van Dorth samen zo’n
40 verenigingen tellen,  

waar vele tientallen vrijwilligers 
zich voor inzetten?!  

Genoeg te doen dus.

Daarnaast zijn er circa
40 ondernemingen gevestigd  
in deze regio, die variëren van  

zzp-ers tot bedrijven met meerdere  
werknemers.

Veel informatie hierover staat op: 
www.harfsen.nl

Voorwoord

Dit bord staat op de grens van Gelderland en Overijssel, daar waar 
de Gorsselseweg overgaat in de Bathmenseweg.  

Plaatselijk Belang heeft het bord geplaatst; vandaar de letters p.b.

Dat Harfsen in 2014 de mooiste plaats van Gelderland 
werd,  daar is het dorp nog steeds beretrots op!

Colofon
Nr. 1/2019
De Uitkijk verschijnt 2x per jaar en is een onafhankelijke, periodieke uitgave van:
•  Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen - Kring van Dorth (www.plaatselijkbelangharfsen.nl)
•  Stichting Dorpshuus Hoeflo (www.hoeflo.nl)
•  Stichting Ontmoetingsplek De Veldhoek Harfsen
•  Protestantse Gemeente Harfsen (www.harfsen.nl/kerk)

Deze vier non-profit organisaties in Harfsen en Kring van Dorth zetten zich, elk op hun terrein, 
in voor de leefbaarheid van beide dorpen en voor het versterken van de saamhorigheid.

Redactiecommissie:  Jan Los, Nel Oolman, Aldi Preuter en Wim Wichers
Interviews en teksten:  Ellis Frans-Kapma
Fotografie:  Ellis Frans-Kapma
Vormgeving:  Jannie Besselink
Druk:  Drukwerkdeal.nl
Oplage: 1000 stuks

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of digitaal, zonder voorafgaande toestemming van de uitgevers.
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Een organisatie, die zich op veel manieren inzet voor  
Harfsen en Kring van Dorth is Plaatselijk Belang, waarvan  
Bertus Karssenberg voorzitter is en één van de stuwende 
krachten. In mei bestaat deze vereniging 75 jaar en dat 
wordt op 25 mei groots gevierd. Plaatselijk Belang telt 450 
leden, maar bij de jubileumviering hoopt hij het 500ste lid 
in de bloemetjes te kunnen zetten. 

De voorzitter kan putten uit een waslijst van successen en  
selecteert er enkele. “We hebben ons intensief beziggehou-
den met de totstandkoming van het Kulturhus, een project 
dat door veel mensen tot een mooi geheel is gebracht. Veel 
energie hebben we gestoken in de aanpak van het plein in 
Harfsen. Dat ging op de schop omdat de Gasunie er nieuwe 
leidingen moest leggen. Met financiële injecties van de ge-
meente, de provincie, de Gasunie en van onze organisatie 
is het een prachtig dorpshart geworden. Er is ook een wa-
terpomp gekomen, die 3000 euro kostte, waarvan de helft, 
1500 euro, door waterbedrijf Vitens geschonken is aan het 
Join The Pipe project in Oeganda. Mede door onze bemoeie-
nis wordt de nieuwe geluidswal langs de A1 zodanig aange-
past, dat ook de bewoners aan de kant van Kring van Dorth zo 
min mogelijk geluidshinder van het verkeer ondervinden. De  
‘hanging baskets’, bloemenpracht langs de Lochemseweg, is 
ook een mooi voorbeeld.” Zo kan hij nog een tijdje doorgaan. 

Het meest trots is hij op de 
nieuwbouw in plan Heide-
veld. “Op ons aandringen is 
met de bouw van huurwonin-
gen al in 2017 gestart. Het 
betekent een impuls voor de 
middenstand als er hier meer 
mensen komen wonen!” In 
één adem noemt hij vervol-
gens het openhouden van 
ontmoetingscentrum De Veld-
hoek. “We zijn dik twee jaar 
bezig geweest om daarvoor 
de nodige subsidie te krijgen.”
Plannen zijn er nog genoeg. 
“We willen graag een nieuwe 
functie vinden voor Buiten-
lust. Verder wordt er druk gewerkt aan de aanleg van een be-
wegingstuin bij De Veldhoek. Grootste uitdaging is om van 
Harfsen een toeristische trekpleister te maken. Ik ben heel blij 
met de huidige samenwerking met de andere organisaties. Ik 
zie daar veel voordelen in. Een pluim voor alle vrijwilligers; 
daar komt de samenwerking eveneens naar voren. 
Samen, ja samen kunnen we Harfsen en Kring van Dorth naar 
een hoger plan brengen!”

Plaatselijk Belang heeft nog plannen zat
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Drie mooie speeltuinen telt  
Harfsen en een vierde is in 
de maak. Ze vallen onder 
de verantwoordelijkheid 
van Plaatselijk Belang: de 
‘Schooldermansweide’ aan 
de Gentiaan, het speelplein 
bij de Beatrixschool, de  
‘Kriebeltuin’ voor de klein-
tjes aan het Sporkerhout en 
vanaf juni de natuurspeel-
plaats midden in de nieuw-
bouwwijk het Heideveld.

Als bestuurslid van Plaatselijk Belang houdt Hans Enderink 
zich bezig met recreatie, toerisme, speeltuinen, dorpskarak-
ter en groenbeheer en die punten zijn de geboren en geto-
gen Harfsenaar op het lijf geschreven. Immers, hij heeft de  
Middelbare Tuinbouwschool gevolgd in Nijmegen en werkt 
bij de groenvoorziening bij Circulus-Berkel. Hij woont even 
buiten het dorp, in boerderij De Veldhorst aan de Belterweg, 
een plek die hij samen met zijn vrouw Joke voor educatie 
heeft ingericht. “We willen kinderen de mogelijkheid bieden 
buiten te spelen, zich uit te leven met alle elementen, dus met 

water, vuur, lucht en aarde. Kinderen van de basisschool heb-
ben hier hun eigen moestuintje. Daarnaast behandelen we 
onderdelen als vuur maken, ontdekken in en om de padden-
poel en metselen.” Het aantal speeltuinen is gerelateerd aan 
het aantal kinderen dat de basisschool in het dorp bezoekt. 
“Toen dat aantal daalde moest er een speeltuin verdwijnen, 
omdat de gemeente geen subsidie meer gaf voor onderhoud 
en vervanging. Gelukkig is het aantal kinderen inmiddels 
weer tot boven de honderd gestegen, waardoor er ruimte is 
voor de vierde speeltuin. Dat wordt een natuurspeelplaats in 
het bosje in de nieuwbouwwijk met klim- en speeltoestellen 
van boomstammen, die ter plekke gezaagd en in elkaar gezet 
worden. We hopen dat kinderen er vanaf juni kunnen spe-
len.” Voor elke speeltuin is een werkgroepje gevormd, waarin 
ouders van kinderen, die er gebruik van maken, zitting heb-
ben. Hans: “Zij zijn er zo direct bij betrokken, inspecteren de 
speeltoestellen maandelijks en noteren hun bevindingen in 
een logboek. Daarnaast is er vanuit de gemeente ook een 
jaarlijkse inspectieronde, want veiligheid staat natuurlijk 
voorop.” Wat vindt hij zo prettig aan zijn dorp? “Naast de rust 
en ruimte is een van de mooie dingen het buurt maken en 
de burenplicht. Dat ontlast je bij vrolijke en droeve situaties. 
Iedereen kent elkaar en voelt zich betrokken bij de activiteiten 
hier. Dat is een groot verschil met het leven in een stad.”

Hans Enderink: “Kinderen moeten zich buiten kunnen uitleven”
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Je moet maar het lef hebben 
om in deze tijd, waarin veel 
buurtwinkels sluiten en een 
groeiend aantal consumenten 
via internet hun boodschap-
pen doet, een dorpssupermarkt 
over te nemen. Arno Vrielink 
(41) uit Bathmen durft dat 
aan. Sinds 1 oktober vorig jaar 
is hij eigenaar van de Spar in  
Harfsen. 

“Je moet natuurlijk gevoel 
voor ondernemerschap heb-
ben en het vertrouwen dat 
het lukt om er een boter- 

ham te verdienen”, zegt hij. Tevoren is door de Spar- 
organisatie onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en hij-
zelf heeft als mystery guest de winkel een paar keer bezocht 
en ook cijfermatig naar de mogelijkheden gekeken. “Ik zie 
kansen. Zo komen er 70 woningen bij in Plan Heideveld wat 
een bevolkingsgroei van pakweg 10 procent betekent. Zonder 
die uitbreiding zou het lastiger zijn. . . Pluspunt is ook dat hier 
verschillende campings in de buurt zijn, die klanten kunnen 

opleveren.” De ondernemer zoekt actief naar omzet. “Aller-
eerst heb ik de winkelindeling aangepast en overzichtelijker 
gemaakt. Verder ben ik ingesprongen op het project bood-
schappenbus, zijn de openingstijden verruimd, is de bake- 
off uitgebreid en wordt gezorgd voor een goede beschikbaar-
heid. Klanten kunnen hier tot sluitingstijd bijvoorbeeld vers 
brood kopen.” Het bevalt hem goed in Harfsen. “De mensen 
zijn naar mij toe positief en toegankelijk. Ze geven mij een 
welkom-gevoel in het dorp.” 
Hij heeft tien mensen in dienst, vaste en oproepkrachten. “Je 
moet zelf een positieve uitstraling hebben en servicegevoe-
lig zijn, dan nemen je medewerkers dat bijna vanzelf over.” 
Na middelbaar agrarisch onderwijs en een detailhandels- 
opleiding te hebben gevolgd, werkte hij achtereenvolgens 
bij Welkoop in Bathmen, bij paardenlandgoed en stoeterij 
De Berkenhoeve in Apeldoorn en vervolgens was hij 15 jaar  
bedrijfsleider van Welkoop in Gorssel.
Arno Vrielink heeft twee kinderen. Zijn vrouw Ellen werkt in 
de verpleging en bestiert het huishouden. “Ik werk 15 uur per 
dag, 6 dagen per week en moet nog een balans vinden tussen 
werk en thuisfront, maar de eerste maanden ben je natuurlijk 
heel erg druk bezig met je nieuwe toko. In de toekomst wil ik 
graag meer werken aan contacten met het dorp, dus met de 
verenigingen en organisaties hier.” 

Op 5 maart was het precies 50 
jaar geleden dat Biljartvereniging  
Harfsen werd opgericht. Dat gebeur-
de door een stel spelers in het toen-
malige café Schoolderman. Gerrit  
Holmer is één van de oprichters en 
al woont hij inmiddels in Zutphen, 
hij blijft zijn club trouw. De huidige 
voorzitter is Wim Wichers. 

“Biljarten is een echte kroegsport”, 
zegt hij, “hoewel inmiddels een achttal  
Harfsenaren een biljart thuis 
heeft.” Dat tikken van de keu 
tegen de van vinylhars gemaakte biljartballen heeft 
iets gezelligs, maar vergis je niet: het is een dood- 
serieuze sport! “We hebben 33 actieve leden en spelen met 
vijf teams van vier personen in de libre competitie, die van 
september tot half maart loopt. Daarna start de driebanden 
competitie, die tot eind mei duurt”, zegt Wichers. Dan, niet 
zonder trots: “Harfsen 4 is afgelopen seizoen in klasse 12  
bovenaan geëindigd!” Uniek is dat Willem Lensink met zijn 
90 jaar nog steeds competitie speelt. Hij herinnert zich dat, 
langgeleden, caféhouder Schoolderman, die ook een kruide-
nierszaak had en lange werkdagen maakte, op zondag wilde 

bijslapen. “Stonden wij voor de deur 
om te komen biljarten, dan maak-
te hij de kachel aan, zei ‘Ie redt oe 
wel’ en ging terug naar bed.” Later 
werd het café De Wever en toen die 
een kwart eeuw geleden zijn deu-
ren sloot fuseerde de vereniging 
met de andere Harfsense biljartclub, 
die in Buitenlust speelde. Sinds het  
faillissement van Buitenlust biljarten 
de leden in Dorpshuus Hoeflo.
Is het een mannensport? Holmer: 
“Nee, zeker niet. Onze club heeft 
weliswaar geen vrouwelijke leden, 

maar tijdens de zomercompetitie hier in Harfsen, waarbij 
ook niet-leden welkom zijn, doen wel vrouwen mee en bij de  
libre-competitie zien we vrouwen van andere clubs.” Hij weet 
nog, en toont het huishoudelijk reglement uit de begintijd, 
dat iedereen die zich aansloot een inlegsom van drie gulden 
moest betalen. . .  Veel, soms hilarische, herinneringen zijn 
opgehaald op zaterdagavond 30 maart, toen het jubileum 
werd gevierd met de leden en hun partners. Biljartvereniging  
Harfsen is aangesloten bij de biljartbond LoGo (Lochem-Goor). 
Deze zogenaamde wilde bond telt 33 verenigingen uit Twente 
en de Achterhoek, samen goed voor ruim duizend leden. 

V.l.n.r. Gerrit Holmer, Willem Lensink en Wim Wichers

Biljarten, een doodserieuze kroegsport

Arno Vrielink, eigenaar van De Spar: “De Harfsenaren geven mij een welkom-gevoel”
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Na vele jaren wijkgemeente van de ‘Nederlandsche  
Hervormde Gemeente van Almen-Harfsen’ te zijn geweest is 
in 1961 de Hervormde Gemeente Harfsen zelfstandig, tien 
jaar nadat de eerste steen werd gelegd voor ‘Ons Gebouw’. 
Sindsdien veranderde de naam - door de oecumenische 
gedachte en door de ‘Samen op weg’ visie - in Protestantse  
Gemeente Harfsen, die momenteel ongeveer 500 leden telt 
en financieel gezond is.

Ellen Dupuis, voorzitter van de kerkenraad: “We willen als 
kerk midden in de samenleving staan en hebben tal van  
activiteiten georganiseerd die de verbinding tussen kerk en 
dorp bevorderen.” Ze geeft enkele voorbeelden: “Afgelopen 
kerst hadden we voor het eerst een kerststal, die door vrijwil-
ligers is gemaakt. Op kerstavond is hier door de kinderen van 
de zondagsschool een musical opgevoerd, waarbij het kerk-
gebouw stampvol zat, terwijl er op normale zondagen tussen 
de twintig en dertig mensen komen. Het was ook een drukte 
van belang toen SDG na afloop kerstliederen speelde in een 
tent op het plein, beschikbaar gesteld door Plaatselijk Belang. 
Ook komen er jaarlijks veel jongeren af op de Top2000-
dienst, een samenwerking met Laren, waarbij verschillende 
bands optreden met tussendoor verbindende teksten over 
liefde, vrede en geloof.” 
Midden in de roos was het initiatief om het kerkgebouw  

tussen 1 mei en 1 september 
op dinsdagmiddagen open 
te stellen voor het publiek. 
“Afgelopen zomer is er, sa-
men met de Beatrixschool, 
een tentoonstelling inge-
richt over de Tweede Wereld- 
oorlog. Zoiets doen we komen-
de zomer weer; dit keer wor-
den kunstreproducties van  
Hendrik Werkman (lid van  
De Ploeg) geëxposeerd. 
We vinden het belangrijk om 
naar buiten te treden als kerk. 
Ook als je geen zondags-
dienst bezoekt ben je welkom 
om na afloop aan te schuiven voor een kop koffie. En als de 
verbouwing van het bijgebouw tot representatief uitvaartcen-
trum is gerealiseerd, is die er voor iedereen.”  
Over de samenwerking met de drie andere organisaties is ze 
‘enorm content’. “Het is belangrijk voor de gemeenschap dat 
we elkaar kennen en waarderen en met elkaar overleggen om 
geen overlap te krijgen. 
Waar we kunnen organiseren we dingen samen. Geweldig 
fijn, dat we nu ‘on speaking terms’ zijn.”

De Protestantse Gemeente Harfsen omarmt de samenleving

“Jullie boffen maar”, zo 
was tegen de Harfsense 
delegatie gezegd tijdens 
haar afscheid in Twello. 
“Ze is empathisch en 
heel toegankelijk. Het 
liefst wordt ze gewoon 
met Lidy aangesproken.” 

Op 3 maart deed domi-
nee Lidy van Prooyen 
Schuurman, echtgenote 
van Joris Jochemsen en 
moeder van twee volwas-
sen dochters, Fieneke 
en Marije, haar intrede 
als predikant van de 
Protestantse Gemeente  
Harfsen. Met een inne-
mende glimlach zegt ze: 

“Ik wil me graag inzetten voor de gemeenschap. Ik ben hier 
warm ontvangen, ik hoor en ik merk, dat Harfsen en Kring van 
Dorth een fijne gemeenschap vormen, als kerk en als dorp. 
Ik heb allerlei ideeën om de verbinding tussen kerk en dorp 

te versterken, maar eerst ga ik uitgebreid kennismaken met 
de mensen hier. Natuurlijk geldt mijn eerste verantwoording 
de leden van de kerkgemeenschap, maar als er een vraag uit 
de samenleving komt, als iemand aandacht vraagt, dan ga ik 
heus niet in de kaartenbak kijken of hij of zij wel lid is. In deze 
tijd is het de taak van de kerk om zich te verbinden met de 
plaats en alle bewoners.” 
Ze vervolgt: “Als kerk moet je een ontmoetingsplek rondom 
het leven vormen. Graag wil ik de zichtbaarheid van de kerk 
vergroten. Dat zie ik als een belangrijke opdracht. Daartoe wil 
ik graag initiatieven ontwikkelen en vooral ook luisteren naar 
de mensen. Wat zijn hun wensen en behoeftes. Waar kan ik 
op inspringen.”
Mevrouw Van Prooyen Schuurman is in 1958 in Gouda ge-
boren en heeft theologie gestudeerd in Utrecht. Haar eerste 
gemeente was Oostvoorne en daarna was ze 15 jaar predikant 
in Twello. Ze woont in Zutphen. Haar 50 procent aanstelling 
houdt in dat ze ongeveer twintig keer in een jaar diensten 
zal leiden in de Harfsense kerk. Tot eind van het jaar blijft  
Hannie van Boggelen, predikant in hulpdienst, ook actief 
voor de kerkgemeenschap. De nieuwe dominee is daar blij 
mee. “Daardoor heb ik meer ruimte om kennis te maken met 
zoveel mogelijk mensen. Ik verheug me erop hun verhalen 
te horen.”

Dominee L. van Prooyen Schuurman: “Het liefst word ik gewoon Lidy genoemd”
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Hanneke Veeneman (18) 
is heel actief in het vereni-
gingsleven van Harfsen 
en dat heeft ze niet van 
een vreemde. Ook haar va-
der Wim en haar moeder 
Ageeth zijn nauw betrokken 
bij het dorpsleven.

Ze is geboren en getogen op 
de boerderij aan de Reever- 
weg en is al sinds haar 12de 
jaar lid van de Harfsense 
amateurtoneelvereniging 
De Veldhoekers. Daarnaast 
speelt Hanneke bugel in 
de fanfare. Eind januari 
legde ze met haar koperen 
blaasinstrument het D- 
examen af, waarvoor ze een 

soloconcert gaf. In twee SDG-commissies, de concert- en de 
toekomstcommissie praat en organiseert ze mee.

“We willen graag nieuwe jeugdleden aantrekken om het 
ledental op peil te houden.” Met zichtbaar plezier oefent ze 
elke dinsdagavond met de fanfare, die een paar keer per jaar 
uitvoeringen geeft op verschillende locaties.
“Jammer genoeg heb ik de afgelopen twee jaar bij de  
toneelvereniging maar één keer mee kunnen doen. Toneel-
spelen is hartstikke leuk, maar mijn avonden zijn erg vol- 
gepland. .. .” Dat kan kloppen, want naast alle bezigheden voor 
de Harfsense verenigingen is ze druk met haar HBO-opleiding  
Social Work in Enschede, waarvoor ze stage loopt op een 
woonlocatie voor licht verstandelijk beperkte mensen in  
Lochem.
Een echt feestbeest kun je haar niet noemen, maar ze gaat 
graag uit en zit in het bestuur van het Jong Harfsen Feest-
team. “Ik mis hier wel een beetje een gezellige kroeg en er 
mogen best wat meer feesten worden georganiseerd, al hoeft 
dat nou ook weer niet elk weekend.” Hoewel ze verknocht 
is aan Harfsen zegt ze: “Ik zou in de toekomst wel ergens  
anders naar toe willen, maar ik wil zeker bij Harfsen betrokken  
blijven. Het is zo’n leuk en gezellig dorp. Iedereen kent  
elkaar. Daar moet je natuurlijk van houden, maar ik ben ermee  
opgegroeid.”
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De geboren en getogen Harfsenaar woont met echtgenote 
Dirrie in de verbouwde boerderij van zijn schoonouders aan 
de rand van het dorp met een weids uitzicht over de lande-
rijen. Samen met Cees Jan van de Pieterman zingt Henk  
Enderink op bruiloften, jubilea, buurtfeesten en variété- 
avonden bekende top 40-nummers. En in de Malletband 
van Soli Deo Gloria (SDG) is hij de goedlachse drummer, die 
altijd in is voor een grap. 

Jaren geleden werden Henk en Cees 
Jan door toneelvereniging de Veld-
hoekers gevraagd om een nummer 
te zingen tijdens een revue. Daar 
hadden ze zo’n lol in, dat ze sinds-
dien samen, onder de naam ‘Duo 
Toevallig Harfsen’, in de hele regio 
gingen optreden. Begeleid door 
een orkestband, zongen zij bekende 
songs tijdens Top2000-concerten en 
bij ‘Harfsen draait doorrrr’. En Henk 
trad als Joe Cocker op tijdens het 
Harfsens Feest. “Elke buurt moest een 
nummer doen van een overleden  
artiest. Voor De Veldhoek, onze buurt- 
vereniging, deed ik Joe Cocker 
en won nota bene! Je kunt het nog 

op You-Tube zien en beluisteren.” 
Muziek betekent veel voor hem en dat geldt voor vrijwel zijn 
hele gezin. “Mijn vrouw en zoon spelen ook in de Malletband 
en een van m’n dochters speelt saxofoon in de fanfare.” Bij 
welke muziek gaat hij helemaal los? Zonder een seconde 
te aarzelen zegt hij: “Normaal. Ik ben gek van Normaal. De  
Eagles vind ik trouwens ook heel goed, evenals The Cats.  
Verder luister ik graag naar Slade, een echte rockband, en 
naar oude toppers.” 

Het duo oefent vanwege gebrek aan 
tijd niet zo vaak, maar nu worden er 
toch 14 nieuwe nummers ingestu-
deerd, waaronder ‘Ben ik te min’ van 
Armand. 
“Ik werk 55 uur per week. Als vracht-
wagenchauffeur kom ik ’s ochtends 
om 4 uur mijn bed uit en ik lig er 
’s avonds om 10 uur weer in. Dat 
betekent ook dat ik jammer genoeg 
niet meer aan toneelspelen toekom. 
Ik doe alleen nog mee aan de revue.” 
Henk Enderink is bestuurslid van 
de buurtvereniging en van SDG en 
is verknocht aan Harfsen. “Er is hier 
zoveel te doen. Jammer alleen dat er 
geen café is.” 

Hanneke Veeneman blaast een aardig partijtje mee in Harfsen

Henk Enderink van Duo Toevallig Harfsen is gek van ‘Normaal’
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Van beroep is Wim Wichers vertegenwoordiger in land-
bouwmechanisatie, iets dat hij nog steeds één dag per week 
doet. Daarnaast is hij de uiterst actieve voorzitter van de 
stichtingen Vastgoed Hoeflo en Exploitatie Hoeflo. Een wel-
bespraakt en optimistisch man met een enorm netwerk. 

Hij verhaalt, dat Hoeflo (HarfensOEfenLOkaal) in 1969 is 
ontstaan. “Destijds is de gymzaal door de Harfsense be-
volking zelf gebouwd!” Dat gebouw staat er nog steeds 
en is nu onderdeel van het Dorpshuus-complex, dat in 
1979 een sporthal en een kantine erbij kreeg en in 2016 
is uitgebreid met een cultuurzaal, een kinderopvang- 
ruimte, een multifunctionele foyer met geheel geoutil-
leerde bar, vergaderruimtes en een nieuwe, represen-
tatieve entree. Voor het zover was stroomde er heel wat 
water door de Berkel. “Er waren zeer ambitieuze, onhaal-
bare plannen. Het betekende een enorme uitdaging om 
er met een beperkt budget iets moois van te maken, waar 
de hele gemeenschap gebruik van kan maken. Door alles 
met hulp van de plaatselijke aannemers te realiseren is dat  
fantastisch gelukt!” Momenteel maakt een twintigtal ver-
enigingen gebruik van Hoeflo, variërend van de sjoel- en de 
bridgeclub tot de schiet- en de gymnastiekvereniging. “Van 
de huur alleen kunnen we alles niet draaiende houden. De 
bar draagt in grote mate bij in een positieve exploitatie”, 

zegt Wim Wichers met een bre-
de glimlach. Omdat het dorp 
geen café meer kent wil hij die 
functie in de toekomst graag 
in Hoeflo onderbrengen: “Een 
gezellig café, dat overdag en ’s 
avonds toegankelijk is, waar men 
kan biljarten, darten, de krant  
lezen, koffie of een borreltje 
drinken. De bezetting door vrij-
willigers is nog een probleem. 
Zonder vrijwilligers kunnen we 
sowieso niet bestaan. Met elkaar 
moeten we het doen.” Er zijn ver-
schillende commissies, die zich 
bezighouden met activiteiten (zoals de Harfsense Dorpsquiz), 
aankleding van het pand (decoraties en een bloemetje), het 
filmhuis (eens per maand wordt er een film vertoond), de 
jaarlijkse rommelmarkt (waarvan de opbrengst naar de ver-
enigingen en naar Hoeflo gaat). Trots is hij erop dat Hoeflo 
geen lening en nul schulden heeft. “We hebben net de bar 
verbouwd en overal led-verlichting aangebracht. Energie is 
een grote kostenpost. Daarom willen we in de toekomst naar 
zonnepanelen op het dak en zonneboilers toe.” Zijn motto: 
“Je moet in oplossingen denken en niet in problemen.” 

Ze bruist van de energie 
en de ideeën. Zo heeft ze 
in het bestuur van Plaat-
selijk Belang gezeten, 
doet ze vrijwilligerswerk 
voor onder meer de 
Oranjevereniging, heeft 
ze als grafisch ontwer-
per haar eigen bedrijfje, 
geeft ze creatieve work-
shops, samen met José 
Braakhekke, en werkt ze 
parttime bij Hoeflo.

MoniqueBrokken is trots op Hoeflo. “Het is een prachtige  
accommodatie met ruimtes voor optredens, uitvoeringen, 
vergaderingen, trainingen, clubavonden. Alles is schoon, net-
jes, modern. We beschikken over alle nodige faciliteiten, zoals 
beamers, wifi, schermen, geluidsinstallaties.” Zij verzorgt on-
der meer de acquisitie, waartoe ze bedrijven en instellingen 
bezoekt, en voorziet de aanwezigen van een natje en droogje. 
Ook staat ze achter de bar, afwisselend of samen met haar  
collega Tonny Wichers. “Het kan hier heel druk zijn. Soms zijn 
er wel honderd mensen binnen in de verschillende zalen,  

vergaderruimtes, de foyer en de sporthal.”
Monique is in Eefde geboren en na allerlei omzwervingen  
verhuisde ze twintig jaar geleden met echtgenoot en drie  
dochters naar Harfsen. Na de middelbare horecavakschool  
ging ze aan de slag bij een vakantiepark, respectievelijk als 
assistent-manager en evenementen manager en vervolgens 
deed ze er de pr en de marketing. Inmiddels is ze zzp-er, na 
eerst nog de hbo-opleiding webdesign te hebben gedaan.
Duizendpoot Monique is het meest trots op de uitverkie-
zing in 2014 van Harfsen tot het mooiste dorp van Gelder-
land. Daarvoor gaf zij samen met Ineke Stegeman de aftrap.  
“Voor het programma ‘Zomer in Gelderland’ hebben we 
mensen om ons heen verzameld, die opdrachten moes-
ten uitvoeren, waarmee punten konden worden verdiend. 
Uiteindelijk heeft het hele dorp zich ervoor ingezet en ’s 
avonds hebben we met z’n allen op ons plein tot in de 
kleine uurtjes gefeest. Er wordt nu nog over gepraat!”  
Voor de exploitatie van Hoeflo heeft ze nog veel ideeën. ”Af-
gelopen maart heb ik bijvoorbeeld een Lady’s Night georga-
niseerd met veel deelnemers.” 
Blij is ze met de nieuwbouw in het dorp. “De Beatrixschool, die 
ooit meer dan 200 leerlingen had, is, na een dip tot onder de 
100 leerlingen, nu weer aan het groeien. Ja, dit is een heerlijk 
dorp om te wonen, waar kinderen fijn kunnen opgroeien.”

Monique Brokken: “Mooiste dorp van Gelderland, geweldig toch!”



Aldi Preuter, lid van de zorg-
commissie van De Veldhoek, 
besteedt vele uren en ber-
gen energie aan de Stichting  
Ontmoetingsplek De Veldhoek 
Harfsen, die op 1 januari 2017 
is opgericht. “Omdat Sutfene 
wegens bezuinigingen stopte 
met het beheren van de ge-
meenschappelijke ruimte, die 
wij graag wilden behouden, 
is deze stichting in het leven 
geroepen”, vertelt ze. “Het be-
stuur, ondersteund door de 
zorgcommissie en door een 
groot aantal vrijwilligers, zorgt 
ervoor dat deze ‘huiskamer 
voor senioren’ blijft bestaan.” 

Dat is een hele klus, ook op financieel gebied. “Het woon- 
complex omvat 20 appartementen. De meeste bewoners 
hebben een maand-abonnement, waardoor ze de exploita-
tie steunen, maar ook gratis koffie en thee kunnen komen 
drinken en bijvoorbeeld op de maandagochtend de gymna- 
stiekles kunnen bijwonen. Abonnementhouders betalen ook 
minder voor alle activiteiten. 

Een aantal mensen van buiten De Veldhoek komt hier graag 
en heeft ook een abonnement. Dit willen we graag uitbreiden. 
Los van de startsubsidie moeten we namelijk onszelf bedrui-
pen.” Er wordt alleen met vrijwilligers gewerkt: mensen die 
de ruimtes schoonhouden, uitjes en activiteiten organiseren 
en begeleiden en die zo nodig bemiddelen bij zorgvragen. 
“Voor ongeveer zes uur per week hebben we - en daar ben 
ik heel blij mee - een activiteitencoördinator kunnen aanstel-
len. Zij zet talloze activiteiten in gang, zoals bloemschikken, 
kaarten, sjoelen en bingo. Er worden spelletjes gespeeld, 
een high tea, een kerstdiner en een paasbrunch geregeld. 
De oudejaarsavond - met oliebollen - is georganiseerd door 
een vrijwilligster samen met een bewoonster en voor de 
kerstmarkt is samengewerkt met De Schakel. Ook komen er  
sprekers, zoals Arjan Meijerink en Joop Hekkelman. 
Dan is er nog het Bruin Café op de laatste vrijdag van 
de maand. En in maart deden we mee aan de lande-
lijke vrijwilligersactie NL-Doet.” Regelmatig krijgen de 
vrijwilligers verzoeken die verder gaan, waarvoor extra 
hulp nodig is. “Zo hopen wij, in overleg met de gemeen-
te en de Stichting Welzijn Lochem, in dit gebouw een 
spreekuur van het Baken te kunnen realiseren, waardoor  
mogelijk preventief op situaties kan worden gereageerd.”
Aldi tenslotte: “Het is fijn dat de Harfsense organisaties, met 
allemaal hun eigen plek in de samenleving, goed samenwer-
ken. In een klein dorp moet je elkaar ondersteunen.”
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Bennie Beltman, geboren in Laren, woont sinds 1980 in  
Harfsen. “Mijn vader en mijn opa kwamen hier vandaan. Je 
kunt hier heel goed wezen. De mensen laten je in je waar-
de. Je kunt hier jezelf zijn.” Sinds zijn 50ste woont hij in De  
Veldhoek, samen met zijn vrouw, die reumapatiënt is en die 
hij liefdevol verzorgt. “Je kunt tien keer beter hulp geven 
dan hulp vragen”, is zijn lijfspreuk.

Zo’n 40 jaar is hij inseminator geweest van varkens. “Het 
mooiste beroep dat er is. Ik kwam in heel Gelderland.” Hij 
is betrokken bij veel activiteiten die voor bewoners van De  
Veldhoek worden georganiseerd. “Er moet reuring zijn.” Dus 
haalt hij zijn harmonica (trekzak) tevoorschijn tijdens het Bruin 
Café, waarbij vrolijk wordt meegezongen. Of hij draait volks-
muziek, die hij op cd’s en lp’s heeft. “Het gaat erom dat hier 
iets gebeurt wat laagdrempelig is en het liefst kosteloos. Niet 
elkaar aan zitten staren en klagen.” Als er problemen zijn dan 
is het vaak: Bennie kun je even helpen? En prompt staat hij 
klaar. “Dat is dankbaar werk; ik zit nog aan de goeie kant van 
de draad.” Zelden doe je als individu of vereniging vergeefs 
een beroep op hem. “Je hebt elkaar nodig. Als ik als duvels- 
toejager iets kan betekenen voor de mensen is ’t toch goed!”  

Hij heeft sleutels van ver-
schillende huizen, waar al-
leenstaanden wonen. “Voor 
het geval dat. . .” 
Met veel plezier houdt  
Bennie kippen in zijn tuin 
en als enige in De Veldhoek 
heeft hij een hond. Zijn wij-
ze raad: “Je moet niet alles 
vragen maar dingen ge-
woon meedelen. . .  
Ik kom er vrijwel altijd mee 
weg.” Hij is niet in een hok-
je te stoppen, verzamelt van 
alles, van antiek tot draaiorgelmuziek, is een ruwe bolster met 
een oh zo blanke pit. “Bepaalde voorzieningen in het dorp 
moeten blijven. Ze zijn belangrijk. Neem de supermarkt. 
Prachtig dat we die hebben; dus moet je die steunen. Anders 
moet je met je rollator helemaal naar Laren.” Hij wil nog iets 
kwijt. “Ik vind dat iedereen die meedoet aan de activiteiten 
hier er ook aan mee moet betalen. Anders kan het niet uit en 
wordt deze ontmoetingsplek gesloten.” 

Bennie Beltman, bewoner van De Veldhoek: “Er moet reuring zijn.”


