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VERGRIJZING, MAAR GEEN KRIMP
De vergrijzing zet door, ook in Harfsen en Kring van Dorth, waar sinds 
2009 minder 0 tot 18-jarigen wonen en het aantal 76-plussers is toe-
genomen. De grootste leeftijdsgroep is de afgelopen tien jaar opge- 
schoven van 31 tot 50 jaar naar 51 tot 65 jaar. De bevolking in de Achter-
hoek krimpt, maar van krimp is in onze regio echter (nog) geen sprake. 
Wel worden hier, net als elders in het land, minder kinderen geboren. 
Uit onderzoek van het overkoepelende bestuur van veertien middelbare 
scholen in deze regio, Achterhoek VO, blijkt dat het aantal geboortes in 
de hele gemeente Lochem in vijftien jaar tijd is gedaald met maar liefst 
48 procent.
 HARFSEN  KRING VAN DORTH
 2009 2019 2009 2019 
0-18 jarigen 406 332 58 45
19-30 jarigen 143 170 29 20
31-50 jarigen 451 380 78 58
51-65 jarigen 372 483 72 70
66-75 jarigen 188 208 37 49
>76 jarigen 133 177 23 32
Totaal aantal inwoners  1693 1750 297 274

(Bron: gemeente Lochem)

Het eerste nummer van De Uitkijk is door de lezers goed ontvangen. Instemming en tevredenheid alom over doel, 
inhoud en opmaak. De bezorging kon niet op dezelfde dag voor het gehele dorp plaats vinden.… Dat leverde direct vragen 

op: waar blijft mijn exemplaar? Een prima start dus. 
Nu gaat het erom in dit en de volgende nummers de doelstelling (verbondenheid, gezamenlijke toekomst) en het niveau vol 

te houden. Voor dit nummer is dat zeker zo. Ook nu vertellen de participerende organisaties en ondernemers over nieuwe 
ontwikkelingen, waar ze middenin zitten. Het mooie is dat ze allemaal naast en met elkaar boeien en bloeien en zo van het 

dorp een prachtig boeket maken. Dit kunnen we als redactie natuurlijk wel allemaal zelf schrijven, maar uiteraard hebben we 
ook interesse in uw ideeën en reactie(s). Daarom hebben we een emailadres geopend: redactiedeuitkijk@gmail.com,  

waarop u kunt reageren. Samen komen we verder en daarom kijken we graag uit naar uw positieve inbreng. Geniet nu van 
dit nummer en van alles wat er in ons dorp en buitengebied gebeurt.

Het statige Huis Dorth op het gelijknamige landgoed in 
Kring van Dorth is veel jonger dan je zou denken. Eind 
jaren twintig van de vorige eeuw is het in opdracht van 
Gustaaf Otto Frederik baron Huyssen van Kattendijke ge-
bouwd in de stijl van de Renaissance. 
Sinds 1986 zijn het huis en het landgoed, inclusief het 
koetshuis, het rentmeestershuis en de boswachters- 
woningen eigendom van de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland. Alle huizen worden 
particulier bewoond.

De Reeverdijk in Harfsen maakt deel uit van het in totaal 
25 kilometer lange lint van zonnebloemen in de gemeente 
Lochem.
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Eenenveertig jaar woont ze in  
Harfsen en ze wil er niet meer 
weg. Nel Oolman, scriba van de 
Protestantse Gemeente en als 
ouderling lid van de kerkenraad, 
voelt zich er als een vis in het  
water. 

Alle - vrijwillige - taken, die haar 
gemiddeld zo’n twintig uur per 
week kosten, vervult ze met 
hart en ziel, veel optimisme en 
oprechte betrokkenheid. Als  
scriba, oftewel secretaris, notu-
leert ze de vergaderingen, verzorgt ze de correspondentie, 
bereidt ze samen met de voorzitter de kerkenraadsvergade-
ringen voor en verder praat ze mee over beleidszaken. Vorig 
jaar stelde ze samen met anderen de profielschets op voor de 
nieuwe dominee. “Zo fijn dat haar komst goed is ontvangen. 
Ze legt gemakkelijk contacten en is open in de communica-
tie.”
Nel Oolman is in Beekbergen geboren en belandde met haar 
man in het buitengebied van Harfsen, waar ze, tot tien jaar ge-
leden, een varkens- en schapenboerderij runden. Vanaf haar 
komst in het dorp zingt ze mee in de cantorij; verder zit ze in 
verschillende kerkelijke werkgroepen en geeft ze leiding aan 
een twaalftal contactpersonen, die in hun wijk bezoekjes af- 

leggen bij zieken en oude-
ren. In het verleden heeft 
ze ook catechisatie gegeven 
aan jongeren. Daarnaast is 
ze al 22 jaar BABS (Bijzonder  
Ambtenaar Burgerlijke Stand of-
tewel trouwambtenaar), wat haar 
op het lijf is geschreven.
“Onze kerkgemeente telt 500 
leden, waarvan 130 vrijwilligers 
zich inzetten voor de vele activi-
teiten; samen krijgen ze dingen 
voor elkaar. ‘s Zondags komen ge-
middeld zo’n dertig mensen naar 

de dienst; bij speciale diensten en op feestdagen zijn dat er 
pakweg vijftig. Heel veel leden komen dus niet, maar men 
voelt wel een band met de kerkelijke gemeente”, aldus Nel. 

“Graag zou ik zien dat alle Harfsenaren zich betrokken voelen 
bij de kerk, al is het maar door er af en toe een kaarsje te bran-
den. De kerk wil graag een verbindende rol spelen en een cen-
trale plaats innemen bij alles rondom het leven en ook als dat  
eindigt.” Ze ziet daarom uit naar de upgrading van het uit-
vaart-gedeelte van het kerkgebouw. De plannen daarvoor zijn 
in een vergevorderd stadium. ”Onze architect is bezig met 
de tekening. Het moet een prettige, representatieve ruimte  
worden.”

Nel Oolman: “De kerk heeft een verbindende taak in het dorp”
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Koster Roelof Pelgrum: “Het luiden van de klok gaat elektrisch”

Een groot deel van het jaar 
is hij beschikbaar, aanvan-
kelijk als hulpkoster en nu 
als koster/beheerder van de  
Protestantse Gemeente 
Harfsen. Roelof Pelgrum 
doet dat al tien jaar als 
vrijwilliger. Met betrok-
kenheid en plezier. Niet  
zonder trots spreekt hij 
over de kerkzaal, die re-
cent is gerenoveerd. “Deze 
mooie ruimte met plek 
voor 180 personen is nu 
multifunctioneel.”

Zijn taken als koster zijn 
veelomvattend. Zo zet hij op zondagen alles klaar voor de kerk-
dienst, waaronder het aankondigingsbord met de te zingen 
psalmen en gezangen en het regelen van de verwarming. Na 
afloop van de dienst zet en schenkt hij, soms samen met een 
vrijwilliger, koffie voor iedereen die wil napraten of voor de ge-
zelligheid binnenwipt. Ook luidt hij de klok: twee keer voor elke 
dienst en verder bij overlijdens en begrafenissen. “Nee, ik hoef 

niet aan een touw te trekken; het luiden gaat elektrisch en dus 
druk ik gewoon op een knop.” 
Het schoonhouden van de kerkzaal en de vergaderruimtes be-
hoort eveneens tot zijn werkzaamheden. Verder opent hij iedere 
dinsdagochtend om 7.45 uur de deur voor de trombosedienst, 
geeft hij om de veertien dagen leiding aan de koersbalclub en is 
hij elke woensdagavond barman tijdens de country-dansavond. 
Bij vrijwel elke activiteit komt hij in actie, behalve bij de uitvaar-
ten, die door Dirrie Enderink worden begeleid. 
Ook neemt hulpkoster Bennie Brummelman eens per maand 
zijn ‘dienst’ over. 
Roelof wil zijn taken als beheerder van het kerkgebouw echter  
afstoten. ”Iemand anders, het liefst in het bezit van een EHBO- 
en een BHV-diploma, moet ze van me overnemen.”
Als geboren en getogen Harfsenaar speelt hij inmiddels zestig 
jaar trompet bij muziekvereniging SDG. Met zijn vrouw woont 
hij in het rechter gedeelte van een fraai nieuwbouwhuis op de 
plek van de vroegere varkensschuur bij de boerderij, waar zijn 
wieg stond. “Ik ben in 2015 gestopt als varkenshouder. We had-
den toen 140 zeugen en 1000 vleesvarkens. 
”Mist hij iets in het dorp? “Alleen een café met een terras in het 
centrum. Als je door Laren rijdt is het er altijd gezellig druk op 
de terrassen. Die reuring mis je hier.” Nog meer wensen? “De 
agenda’s van alle organisaties nog beter op elkaar afstemmen.”
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Sinds een jaar of zeven wonen ze in buurtschap De Schoolt in 
Kring van Dorth, waar ze in september 2016 hun ‘Gebakhuus’ 
openden. Gerard Wiersma en zijn partner Mike werken het 
grootste deel van de week elders in het land en leven zich op 
vrijdag, zaterdag en zondag uit in gastvrijheid en mensen ver-
wennen. Waarom hier en hoezo?

“Wij werken op verschillende plekken in het land en ik ben ook 
vaak in het buitenland. Dus zochten we een strategische plek, 
van waaruit je snel alle richtingen op kunt”, zegt Gerard en 
schenkt als volleerd barista een heerlijk krachtige koffie. 

“Allebei hebben we een prima baan, maar het bloed kruipt toch 
waar het niet gaan kan. Mike komt oorspronkelijk uit de horeca 
en bakte altijd al heerlijke slagroomtaarten en ik maakte van huis 
uit appeltaarten, die iedereen erg lekker vond. Daar wilden we 
graag iets mee doen.” Achter hun woning aan de Peppeldijk - op 
luttele kilometers van de A1 - bouwden ze een sfeervolle ruim-
te om gasten te ontvangen. Daarbij dekt de naam ‘Gebakhuus’ 
de lading lang niet volledig. ‘De jongens’, zoals ze in de buurt 
worden genoemd, verzorgen ook diners, buffetten, lunches. Er  
worden workshops, vergaderingen, trainingen en zelfs klank-
schaal-sessies gehouden. Verder staan ze met hun schaftkeet 
en container-op-wielen op festivals en bij feesten. “We maken 
eigenlijk nooit reclame, zijn alleen op Facebook actief, maar  
gasten vertellen door, dat ze het bij ons gezellig vonden.” 
Hun ambities reiken nog verder. “Op de plek van de schuur 
hierachter komen binnenkort nog twee comfortabele bed &  
breakfast-kamers. Dan zal één van ons zijn baan wel moeten 
opgeven. Nu hebben we op zondag hulp van Floortje en als 
het heel druk is komen vrienden ons helpen.” Beiden hebben 
veel plezier in hun ‘gebakhuus’ en krijgen leuke reacties van de  
gasten. “Het is hier heerlijk wonen. We worden bij veel dingen 
betrokken. Als lid van de Oranjevereniging organiseer ik voor 
deze buurt de deelname aan het Harfsens Feest. Verder hebben 
wij goede contacten met andere ondernemers.” Heeft hij nog 
suggesties? Na diep nadenken: “De fietspaden. Die moeten  
beter worden onderhouden en er moeten er meer komen.”

Het aantal leerlingen op de Beatrix-
school in Harfsen groeit, het onder-
wijs is vernieuwd, de buitenruimte 
is aangepakt en binnen is een cen-
traal, open leerplein gecreëerd. “We 
hebben de schotjes tussen taal, reke-
nen en bijvoorbeeld wereldoriënta-
tie weggehaald en een thematische 
aanpak geïntroduceerd, passend bij 
een wereld, waarin het internet een 
dominerende rol speelt.”

Vijf jaar geleden stond de Beatrixschool, onderdeel van de  
Lochemse Poolsterscholen, slecht bekend. De Onderwijsinspec-
tie vond veel zaken niet in orde en de Citotoets-resultaten van 
de leerlingen bleven achter. Onder de bevlogen leiding van Taco 
Houkema is er veel verbeterd. “Nu behoren we tot de best pres-
terende scholen in de wijde omgeving”, zegt hij niet zonder trots. 
Dat heeft een positief effect op het leerlingenaantal. “In septem-
ber zijn we gestart met 94 leerlingen, maar dit seizoen verwach-
ten we door nieuwe aanmeldingen voor groep 1 op honderd 
leerlingen uit te komen.”
Op school is er aandacht voor elk kind. Houkema: “Iedere dag 
wordt begonnen en geëindigd in de kring, waar kinderen hun 
ervaringen kunnen delen. Voor hoog sensitieve kinderen is er 

een eigen werkplek, waar ze rustig of 
juist samen kunnen werken. Hoog-
begaafde kinderen doen gewoon 
mee in de thema’s van de groep, 
maar krijgen andere vragen en op-
drachten, die passen bij hun niveau.” 
Hij vervolgt: “Voor sommige vakken 
hebben we tablets ter ondersteuning 
en in de hoogste groepen prikke-
len we de ondernemerszin. Verder 
zijn er inspiratieblokken met keuze- 
workshops om de wereld van de kin-

deren groter te maken en ieders talenten te stimuleren.” 
Houkema kan uren vertellen over ‘zijn’ school en heeft nog veel 
plannen. Hij woont in Deventer, is getrouwd en heeft twee doch-
ters. Naast parttime schooldirecteur – hij werkt wekelijks twee 
dagen voor de Harfsense school en twee dagen voor de Juliana-
school in Almen – is hij actief als coach, loopbaanbegeleider, stem- 
acteur, presentator en gastspreker. Zijn leerkrachten en hij  
dragen de positieve ontwikkelingen van de school uit via de web-
site, nieuwsbrieven, een app voor ouders, een Facebookpagina 
en op Twitter. “Ik kom veel in de Randstad, maar vind de rust en 
ruimte hier heerlijk. Mensen kennen elkaar nog en zijn betrok-
ken bij elkaar. Wat mijn droom is? Dat ‘onze’ kinderen verant-
woording leren nemen voor hun leven en hun omgeving.”

Onderwijsvernieuwer Taco Houkema geeft Beatrixschool nieuw elan

Gastvrijheid bij ‘de jongens’ van het Gebakhuus
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Hoeflo wil een voortrekkersrol vervullen in het drastisch 
verminderen van de CO2-uitstoot, boosdoener van de  
klimaatverandering. “We willen Hoeflo verduurzamen en als 
het even kan de energienota naar nul euro terugschroeven.” 
Dat zegt bouwcommissielid Ap Enderink.” Alle verlichting is 
al omgezet naar led-lampen, maar we willen nog veel verder 
gaan, onder meer door zonnepanelen op het dak te leggen.”

Voor de verduurzaming zijn er meerdere opties. Enderink: “Je 
kunt de sporthal afbreken en op die plek een nieuwe, goed 
geïsoleerde en wat grotere hal neerzetten. Dat is het meest ri-
goureuze plan, waarvan de kosten, inclusief zonnepanelen en 
een warmtepomp, de miljoen euro overschrijden. Het betekent  

echter, dat de sportverenigingen, die nu gebruikmaken van 
Hoeflo, geruime tijd naar elders moeten uitwijken. Dat is voor de 
Stichting Exploitatie Hoeflo een groot struikelblok. Je kunt ook 
de huidige plattegrond handhaven en nieuwe muren en een 
nieuw dak bouwen. Of alles laten zoals het is en om het oude 
pand een nieuwe schil plaatsen. We zijn er nog niet uit.”
Ook voor het rondkrijgen van het financiële plaatje zet Enderink 
zich in. “We zijn met de gemeente in gesprek, die wellicht een 
renteloze duurzaamheidslening verstrekt. De provincie kan ook 
gelden beschikbaar stellen uit een subsidiepot en dan zijn er 
nog tal van fondsen waar we een beroep op kunnen doen. In alle 
gevallen moet er een degelijk onderbouwd plan op tafel komen 
over de exploitatie nu en over pakweg twintig jaar. Hoewel deze 
regio krimpt is het uiteraard voor de leefbaarheid van groot be-
lang dat de bewoners voldoende faciliteiten worden geboden. 
Natuurlijk willen we evenmin te zware financiële verplichtingen 
aangaan. Er zijn zoveel fondsen, regels en eisen, waar je aan 
moet voldoen, dat ik eerst een cursus ben gaan volgen . . .”
Als echte Harfsenaar en motorsportliefhebber was Enderink 
jarenlang voorzitter - en nu erelid - van de 600 leden tellende 
motorclub Hamac. Verder heeft hij voor Plaatselijk Belang mee-
geschreven aan het Dorpsplan. “Het zou goed zijn als het dorp 
verder kon uitbreiden”, vindt hij. 
“Wat er beter kan? Harfsen is een levendige gemeenschap, 
maar bij veel verenigingen zie je steeds dezelfde vrijwilligers. 
Meer mensen zouden hun betrokkenheid kunnen tonen.”

“Energienota Hoeflo moet naar nul”

Tonny Wichers is al bijna 13 
jaar beheerder van Hoeflo, het 
multifunctionele ‘dorpshuus’ 
en sportcentrum van Harfsen. 
Na twintig jaar stopte ze met de  
fotozaak in haar woonhuis aan 
de Lochemseweg en kreeg ze 
deze baan. “Toen ik begon was 
er alleen nog maar de sportzaal 
en de kantine. Na de uitbreiding 
komen vrijwel alle verenigingen 
hier en is het veel drukker.” 

Voor haar betekende dat ook 
veel meer werk, dat niet in de 20 uur per week, waarvoor ze op 
de loonlijst staat, is te doen. “Gelukkig doe ik het niet alleen, 
maar in samenwerking met het bestuur en met een geweldig 
team vrijwilligers. Bovendien is Monique Brokken erbij ge- 
komen en runt Rob van Schooten sinds mei op vrijdagavonden 
het café.” 
Als beheerder zorgt ze dat de zalen en vergaderruimtes optimaal 
worden gebruikt, houdt ze de agenda bij, is ze verantwoordelijk 
voor de communicatie met alle gebruikers, zorgt ze dat er altijd 
voldoende voorraden zijn, runt ze de bar en regelt ze de schoon-
maak. 

Ook geeft ze, om chaos te voor-
komen, leiding bij calamitei-
ten; daartoe heeft ze een BHV- 
diploma, dat staat voor Bedrijfs 
Hulp Verlening. “Het ontrui-
mingsplan moeten we nog wel 
een keer oefenen.” Ze voelt zich 
een soort gastvrouw en heeft 
altijd een luisterend oor tijdens 
het werk in de bar. Ze hoort veel, 
maar vertelt niets, daar kunnen 
bezoekers op vertrouwen. 
Haar werk doet ze met plezier. “Ik 
heb het hier erg naar mijn zin.  

Iedereen komt in Hoeflo, van de schietvereniging tot de volley-
balclub en de muziek. En ’s zomers wordt hier de biljartcompeti-
tie met nu al zo’n zestig deelnemers gehouden. Tijdelijk wordt er 
dan een extra biljart geplaatst. Dat alles brengt zoveel gezellige 
drukte.” 
Zelf is Tonny lid van de tennis- en de bridgeclub en doet ze aan 
yoga. Ze is geboren in Laren, maar woont al 40 jaar in Harfsen. 
“Ik voel me hier thuis. En alles is er. We draaien films, er is een 
afhaal- en inleverpunt van de bibliotheek en een eigen kast met 
zwerfboeken, Deventer is dichtbij om te shoppen, er is een kerk 
en een supermarkt. Wat wil je nog meer?!”

“Zonder samenwerking kun je ‘t wel vergeten”
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“De bevolking in de 
Achterhoek krimpt 
en vergrijst. Door de 
bouw van 75 wonin-
gen in Heideveld 
groeit het aantal in-
woners van Harfsen 
iets. Wil je echter de 
voorzieningen en dus 
de leefbaarheid in de 
toekomst behouden, 
dan moeten er nieu-

we huizen bijkomen.” Die visie heeft Jan Los bij de gemeente  
Lochem op tafel gelegd. “Bij gezonde voorzieningen hoort een 
gezonde mix van woningen.”

Als vicevoorzitter en penningmeester van Plaatselijk Belang 
Harfsen-Kring van Dorth zet hij zich in voor de leefbaarheid van 
deze regio. “Zonder voldoende woningen vertrekken de jonge-
ren en verdwijnen ook de voorzieningen, terwijl Harfsen juist 
heel gunstig ligt ten opzichte van de A1 en steden als Deventer, 
Zutphen en Lochem. En je kunt hier geweldig fijn wonen.” Hij 
vindt dat er nog 75 woningen bijgebouwd moeten worden. “We 
moeten nu stappen zetten. Met een iets groter dorp kunnen we 

jonge mensen vasthouden en aantrekken en de faciliteiten in 
stand houden.” Plaatselijk Belang zet zich ook, voor zover mo-
gelijk, in voor het dorpsplein, waar momenteel twee panden te 
koop staan. “Dit is dus een ideaal moment om er weer een aan-
trekkelijk en levendig plein van te maken.” De doorgaande weg, 
de N348, is een ander aandachtspunt. Nu de A1 wordt verbreed 
is er veel sluipverkeer, dat de files wil ontwijken. “We zijn met 
Epse en Laren en met de gemeente en de provincie in gesprek 
hoe we het traject veiliger kunnen maken. Een apart fietspad 
zou al veel helpen”, denkt Los. Verder is Plaatselijk Belang on-
der meer druk bezig met de realisatie van een speelplaats in  
Heideveld en het V1-monument, dat bij de viering van 75 jaar 
bevrijding wordt onthuld.
Los, geboren Rotterdammer, voelt zich thuis in Harfsen, waar 
hij sinds tien jaar met zijn vrouw Anneke woont. De voormali-
ge accountant en belastingadviseur en sinds 2004 mediator op  
financieel gebied is ook actief als secretaris-penningmeester 
van de Stichting Ontmoetingsplek De Veldhoek, secretaris- 
penningmeester van de Stichting InenOmHarfsen. Verder zit 
hij in de schaduwfractie Meedenken met Lochem, de klank-
bordgroep financiën en de auditcommissie van de gemeen-
te. Op zondagen speelt hij orgel in verschillende kerken en is 
er nog tijd over, dan speelt hij thuis met zijn Märklin treinen- 
emplacement. . .
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Honderd vrijwilligers zetten zich in Harfsen en Kring van Dorth 
in om mensen met een hartstilstand te reanimeren met be-
hulp van een AED, een automatische externe defibrillator. Na 
een noodoproep via 112 en HartslagNu verlenen twee van die 
vrijwilligers zo snel mogelijk hulp, gebruikmakend van een 
van de twaalf AED’s die voorhanden zijn. Annet Doorenweerd  
coördineert de herhalingstrainingen om hun kennis fris te  
houden; Plaatselijk Belang bekostigt ze.

Zelf was zij jarenlang verpleegkundige in het Deventer zieken-
huis, stapte over naar de thuiszorg en werd vervolgens docent 
verpleegkunde aan het ROC in Deventer en Zwolle. Sinds tien 
jaar woont Annet met haar man in Harfsen. Plaatselijk Belang, 
die de AED’s hier beheert, vroeg 
haar drie jaar geleden om kerncoör-
dinator te worden. “Dat was meteen 
een kans om de dorpsbewoners 
beter te leren kennen”, zegt ze. 
Ondertussen zoekt ze extra vrijwilli-
gers, met name mensen die kleine  
taken van haar willen overnemen. 
“Ik ben ermee bezig en denk bij-
voorbeeld aan flyeren om in Kring 
van Dorth mensen te vinden die af 
en toe willen helpen.”
Bij een hartstilstand is snelheid 

geboden. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes 
minuten wordt gestart met reanimatie. Daartoe is het landelij-
ke oproepsysteem HartslagNu opgezet. Annet: “Als 112 wordt 
gebeld gaat een ambulance naar de patiënt en worden meteen 
ook tien oproepen uitgezet naar getrainde burgerhulpverleners, 
die zich dichtbij bevinden en naar tien anderen die een AED op-
halen. Twee van hen melden vervolgens dat ze in actie komen. 
In onze regio zijn er zo’n honderd burgerhulpverleners, die jaar-
lijks een herhalingstraining volgen; de meesten van hen zijn 
aangemeld bij HartslagNu.”
Plaatselijk Belang heeft twee van de twaalf AED’s aangeschaft, de 
overige hangen bij particulieren en bedrijven. Eentje is van de 
visboer, die op dinsdagmiddagen op de markt van Harfsen staat. 

Inclusief een speciale buitenkast - 
de apparaten mogen niet bevriezen 
- kosten ze zo’n 2000 à 2500 euro 
per stuk. Maandelijks worden ze ge-
controleerd en na gebruik – dat ge-
beurde hier de afgelopen drie jaar 
twee keer - moeten eventueel de 
pads, die op het lichaam zijn aange-
bracht, vervangen worden. 
“Reanimatie kan een behoorlijk 
emotionele ervaring zijn, daarom 
bieden we, indien gewenst, ook na-
zorg.”

Jan Los: “Als je geen stappen zet gebeurt er niks”

Snelle reanimatie met AED’s kan levens redden
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Het wordt nog gezelliger en druk-
ker in De Veldhoek, waar ouderen 
uit Harfsen en Kring van Dorth el-
kaar kunnen ontmoeten tijdens al-
lerlei activiteiten of gewoon bij een 
kop koffie. Begin september is er 
namelijk een ‘pilot’ gestart, waarbij 
ouderen die in aanmerking komen 
voor dagbesteding, hier terecht 
kunnen en zo in hun eigen buurt 
kunnen blijven, tussen mensen die 
ze kennen.

“We krijgen hier dus meer reuring”, zegt Tonny Groot Koerkamp, 
bestuurslid van de in 2017 opgerichte Stichting Ontmoetings-
plek De Veldhoek. Dat gebeurde nadat Sutfene zich terugtrok 
en Plaatselijk Belang Harfsen–Kring van Dorth het initiatief nam 
deze voor velen zo prettige ‘huiskamerplek’ in stand te houden. 
Tonny vertelt dat zijn ouders de laatste jaren van hun leven in 
een van de twintig appartementen in De Veldhoek woonde. “Zij 
hebben hier een stuk gezelligheid beleefd”, aldus Tonny. “Als  
ouderen minder mobiel worden en moeilijk nog ergens naar toe 
kunnen is zo’n plek heel waardevol.” 
De Veldhoek doet mee met de twee jaar durende ‘pilot’,  
samen met ontmoetingsplekken in Barchem en Gorssel. “Dit 
initiatief sluit aan bij wat hier al georganiseerd wordt en onder- 

steuning komt van een sociaal be-
geleider vanuit de Stichting Welzijn  
Lochem. Omgaan met bijvoorbeeld 
dementie of ingrijpen bij een acuut 
medisch probleem, daarvoor kun 
je onze vrijwilligers niet verant-
woordelijk laten zijn.” Inmiddels is 
er overleg geweest met bewoners, 
stichting, gemeente en zorgver- 
leners. Tonny: “Alles moet nog wel 
handen en voeten krijgen. Door 
deze proef, waarvoor de gemeente 
Lochem 40.000 euro beschikbaar 

heeft gesteld, kunnen we van elkaar leren wat haalbaar is en wat 
anders, beter kan.”
Tonny, geboren in Eefde, woont hier sinds 1981. Samen met 
zijn vrouw José en zoon Mathijs runt hij een melkveebedrijf, 
dat tevens een educatietak heeft en schoolkinderen laat zien en 
beleven waar zuivelproducten vandaan komen. “Wij produceren 
‘planetproof’, dat is de nieuwe melkstroom van Campina met 
hogere eisen ten aanzien van dierwelzijn, klimaat en natuur.” Hij 
woont hier graag. “Dit is een prachtige plek om ons bedrijf uit te 
oefenen en Harfsen is een prima dorp om te wonen. Onze kinde-
ren hebben hier een heerlijke tijd gehad en er veel vrienden en 
vriendinnen aan overgehouden. En wij hebben leuke mensen 
leren kennen.”

“Het is hier altijd zo gezellig”, zegt Gerda ten Have, sinds 
september 2017 activiteitencoördinator voor Stichting Ont-
moetingsplek De Veldhoek. Twee dagdelen per week is ze als 
vrijwilligster in deze Harfsense ‘huiskamer voor 50-plussers’ 
te vinden. Samen met een ‘fantastisch team’ van zo’n dertig 
vrijwilligers organiseert ze er tal van bezigheden, helpt bij het 
knutselen en de uitjes en stelt het activiteitenrooster samen.

“Wat er allemaal wordt gedaan?” Ze somt op: “Van maandag tot 
en met zaterdag wordt er elke ochtend gezamenlijk koffie ge-
dronken. Op maandag is er bovendien gym met Janny Wilgen-
hof. Elke woensdagochtend worden er bordspelletjes gespeeld 
en twee keer per maand is er op donderdag koersbal en bingo. 
Op de laatste vrijdag van de maand is er de ‘soos’, het vroegere 
‘bruin café’. Verder worden er in de wintermaanden interessan-
te lezingen gehouden. Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten 
buiten de deur, zoals een excursie. Samen met de kerk organi-
seren we rond de feestdagen een lekkere lunch, afwisselend in 
Ons Gebouw en in De Veldhoek en soms komen leerlingen van 
de Beatrixschool hier naar toe om bijvoorbeeld, rond 5 decem-
ber, sinterklaasliedjes te zingen. Daar geniet iedereen zichtbaar 
van”, zegt ze met een grote glimlach.
De meeste bewoners van de appartementen in De Veldhoek heb-
ben een abonnement. Gerda: ”Gelukkig verwelkomen we ook 

steeds vaker mensen van 
buiten. We willen graag 
dat heel veel ouderen 
uit Harfsen en Kring van 
Dorth zich hier thuis voe-
len.” Wie mee wil doen 
aan de activiteiten betaalt 
50 euro per maand. Dat 
wordt per januari vijf euro 
meer. “Die bijdrage ge-
beurt op vrijwillige basis, 
maar het is belangrijk dat 
veel mensen meedoen, 
want de stichting moet 
financieel z’n eigen broek 
ophouden.” Ze vertelt dat iedereen met een abonnement gratis 
koffie krijgt, op maandagen mee mag doen met de gymnastiek 
en korting krijgt op andere activiteiten, zoals uitjes naar bijvoor-
beeld het museum op de Holterberg.
Met haar man woont Gerda in Okkenbroek. Hoe komt ze aan 
deze job? “Ik ben 21 jaar ziekenverzorgster geweest en daarna 
heb ik in de thuiszorgwinkel van Deventer en omgeving ge-
werkt. Ik heb dus altijd met ouderen gewerkt.” Weer die glim-
lach:  “Verder ben ik best creatief.” 

Gerda ten Have, activiteitencoördinator: “Je ziet gewoon dat iedereen geniet”
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De 12 AED’s in Harfsen en Kring van Dorth
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Bron: TOP25Raster, Kadaster te Apeldoorn
Gegenereerd op https://scoutingtools.nlAED’s in Harfsen en Kring van Dorth

1. SPAR Vrielink 
    Lochemseweg 130a, Harfsen 

2. Voetbalver. S.V. Harfsen 
    Reeverweg 36, Harfsen
 
3. Dorpshuus Hoeflo 
    Hulstweg 6, Harfsen
 
4. Buitengoed De Vlinderhoeve 
    Bathmenseweg 7 Kring van Dorth
 
5. Camping De Huurne 
    Harfsensesteeg 15, Harfsen
 
6. Haarbroekse Vijvertuin 
    Harfsensesteeg 40, Harfsen
 
7. Geers Fysiotherapie bv 
    Braakhekkeweg 5, Harfsen
 
8. Vishandel Ter Beek 
    Ons Plein, Harfsen
     (alleen op dinsdagmiddagen)
 
9. Firma Schoneveld 
    Koelerweg 1 Harfsen
 
10. Natuurpark Calluna 
      Deventerdijk 8a, Harfsen
 
11. Villa Schoolthoff 
      Schoolterdijk 6, Kring van Dorth
 
12. Camping De Waterjuffer 
      Jufferdijk 4, Harfsen
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De nieuwe designbank, die het plein in  
Harfsen sinds enkele maanden verfraait,  

nodigt uit tot gezellige ontmoetingen. 
De bank is een idee van Plaatselijk Belang, 

dat afgelopen mei zijn  
75-jarige jubileum vierde. 

Samen met Gerard Keessen uit Harfsen,  
directeur van ZLI BV te Zutphen,  

is de bank ontworpen en gerealiseerd. 
Met een aantal verenigingen uit het dorp  

heeft Gerard Keessen/ZLI BV ook een  
belangrijke financiële bijdrage geleverd  

in de financiering van de bank. 

Op deze kaart staan de twaalf AED’s in Harfsen en Kring van Dorth aangegeven. De meeste zijn aangemeld bij HartslagNu, een lan-
delijk hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance. Zie ook  
www.hartslagnu.nl. Sommige AED’s zijn beperkt beschikbaar, namelijk gedurende de openingstijden van het bedrijf of de organisatie, 
waar ze zich bevinden. Zo staat de visboer alleen op dinsdagmiddagen op het plein in Harfsen. 
Verdere informatie is te vinden op: www.plaatselijkbelangharfsen.nl/aed-in-harfsen




