
HiER
Rust, ruimte en mystiek

IN HARFSEN

* Inclusief fiets- en wandelroutes



Welkom HiER in Harfsen
Rust, ruimte & mystiek

Als voorzitter van Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth ben ik trots dat de 2e 
editie van het promotieboekje ‘Hier in Harfsen’ tot stand is gekomen. 
Fantastisch dat in korte tijd zoveel ondernemers en verenigingen weer ja hebben 
gezegd. Door de brede deelname komt de grote variatie aan ondernemers, recreatie- 
mogelijkheden en verenigingen in Harfsen naar voren. Dat is niet alleen belangrijk 
voor de huidige, maar ook de toekomstige bewoners en toerisme.
Op deze manier bent u snel thuis in Harfsen.
Midden in het boekje vindt u fiets- en wandelroutes langs de diverse bezienswaardig-
heden in en om Harfsen en Kring van Dorth.
De ondernemers en verenigingen in het dorp staan voor u klaar.

Bertus Karssenberg
Voorzitter Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

www.plaatselijkbelangharfsen.nl 

Iniatiefnemers van Hier in Harfsen v.l.n.r. Jannie Besselink, Jan Los,  
Monique Brokken en zittend Janneke Zoetbrood.
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Recreatiepark De Huurne
Rust, ruimte en natuur

Harfsensesteeg 17 | 7217 MD Harfsen | 0573 459026 | www.dehuurne.nl

Kamperen van 1 april tot 1 oktober.
E-mail: campingdehuurne@hotmail.com

Aan de rand van de prachtige Gorsselse Heide ligt 
de eeuwenoude hoeve ‘De Huurne’. De camping 
heeft een variatie aan ruime plekken; zonnig of 
schaduwrijk. Het is een kindvriendelijke camping 
met een grote trampoline, speeltuin en zandbak. 
In het speelbos met trapveld, mogen hutten ge-
bouwd worden. Tevens is er een waterpomp; met 
zand kunnen de kinderen hun eigen ‘waterwerken’ 
aanleggen. Het recreatiepark is zeer ruim opgezet, 
met plaatsen tot 500 m2. Maximale chalet-grootte is 
55 m2. . Parkeren van één auto op eigen jaarplaats.

Harfsen
Harfsen is een gezellig dorp dat ligt midden in de driehoek Deventer, Zutphen en Lochem.
Midden in de mooie Achterhoekse natuur en daarom een prima plaats om bijvoorbeeld 
een ontspannen vakantie te houden. Volop campings naar keuze, veel wandelpaden en 
mooie fietsroutes.

Actief verenigingsleven
Harfsen met 1742 en Kring Dorth 265 inwoners, heeft een zeer actief verenigings- 
leven. Het dorp telt er een kleine 40, breed variërend van bijvoorbeeld sport tot belangen- 
behartiging en van toneel tot muziek. Achterin dit boekje vindt meer informatie 

Ondernemers
Maar ook een bezoekje aan één van de Harfsense ondernemers kan zeer de moeite 
waard zijn. Veelal mensen die grote deskundigheid koppelen aan de vaak zeer verhel-
derende Achterhoekse nuchterheid: een gouden combinatie waarmee ze slechts weinig 
uitdagingen uit de weg hoeven gaan. Een groot aantal stelt zich in dit boekje aan u voor!
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De Haarbroekse Vijvertuin
Theeschenkerij - Spreukentuin - Activiteiten

Harfsensesteeg 40 | 7217 MH Harfsen | 0573 401623 | www.haarbroek.com

Openingstijden: 
Van april t/m september van 10.00 tot 18.00 uur. 
Maandag alleen op afspraak m.u.v. juli en augustus. 
E-mail: info@haarbroek.com

De Haarbroekse Vijvertuin heeft een grote tuin 
met 2 vijvers waar vele spreuken en gezegdes 
uitgebeeld worden. Dit alles is gemaakt van oude 
materialen van de boerderij. Er zijn verschillende 
activiteiten mogelijk zoals boerenklompgolf, het 
spreukenspel, klootschieten, zeskamp en in de  
zomer is er een maïsdoolhof. Voor de kinderen 
hebben we traptrekkers, schommels, trampoline, 
tafelvoetbal en reuze 4 op een rij. Al deze acti-
viteiten kunnen gecombineerd worden met een  
barbecue, koffietafel of één van onze andere  
buffetten. In overleg met u kunnen we een all-inn 
arrangement samenstellen.

Stayokay Gorssel
Het leukste (t)huis van Nederland

Dortherweg 34 | 7216 PT Kring van Dorth | 0573 431615 | www.stayokay.com/gorssel

Het gehele jaar geopend. Van november tot februari 
geopend tijdens kantoortijden, schoolvakanties en op 
aanvraag voor uw feesten, partijen en vergaderingen.
E-mail: gorssel@stayokay.com

Stayokay Gorssel ligt als een statig Noors Jacht-
huis in het buitengebied van Harfsen. Het heeft een 
sfeervol restaurant waar nog veel originele details 
terug te vinden zijn, als de originele parketvloer en 
de plafondschilderingen. Op één van de terrassen 
is het goed vertoeven. Overnachten doe je in het 
slaapgebouw of in één van de Noorse Stuga's. 
Stayokay Gorssel is hiermee een ideale uitvals- 
basis om de Achterhoek te verkennen, als rustpunt 
tijdens een fiets- of wandeltocht, om een feestelijke 
gebeurtenis te vieren of om te trouwen in stijl! 
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Afrikan
Genieten in de beeldentuin

Lochemseweg 145 | 7217 RD Harfsen | 0573 432001 | www.afrikan.nl

Mobiel: 06 20034118 
E-mail: AfriKan@planet.nl

Kom eens beeldhouwen!
Bezoek gratis onze mooie beeldentuin. U zult  
verrast zijn door de diversiteit en de verhalen van 
de sculpturen. U kunt ook gedurende 1 of meer-
dere dagen zelf aan de slag gaan om uw eigen  
sculptuur te maken. AfriKan promoot Afrikaanse 
kunst en kunstenaars. Graag vertellen we u meer.
Ruwe stenen kunt u ter plaatse aanschaffen en u 
kunt gebruik maken van ons gereedschap. 
Voor meer informatie zie de website. Opgave door 
een email te sturen naar AfriKan@planet.nl.

Rad van Avontuur
De ideale partner voor al uw feestjes

Lochemseweg 134a | 7217 RL Harfsen | 0573 431655 | www.radvanavontuur.info

Het Rad van Avontuur in Harfsen is een prima  
locatie om - op afspraak - uw feest of vergadering 
te houden. De zaal is ruim, comfortabel en stijlvol 
ingericht en kan ruim tachtig gasten herbergen. 
Verder verzorgen wij uw lunches, barbecues en 
buffetten op locatie.
Tevens is op het plein ‘De Wever’ van donderdag 
t/m zondag geopend om gezellig een hapje te  
eten of voor het afhalen van diverse snacks, huis-
gemaakte frietjes, een lekkere biefstuk, spare ribs 
en schnitzels.

E-mail: voortman.b@zonnet.nl
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Snackbar en restaurant: 0573 820901
E-mail: info@campingdewaterjuffer.nl

De Waterjuffer
Kamperen - recreëren - dineren

Jufferdijk 4 | 7217 PG Harfsen | 0573 431359 | www.campingdewaterjuffer.nl

‘t Proathuus ... lekker eten en meer 

3 Lunch 3	 Snackbar
3 Diner 3 Terras

3	 Speeltuin
3 Dierenweide 
3 Natuurbad

3 Oplaadpunt voor uw e-fiets
3 Aansluiting op fiets- en wandelknooppunten
3 Parkeergelegenheid
3 Feesten en partijen tot 80 personen

Pastelle IJs 
Eerlijk, heerlijk, ambachtelijk ijs

Braakhekkeweg 9 | 7217 SK Harfsen | 06 54918811 | www.Pastelle-ijs.nl

Instagram: pastelleijs
E-mail: info@pastelle-ijs.nl

Wij maken ons roomijs met verse biologische 
melk van de Maas Rijn IJssel koeien die vrolijk  
herkauwend leven op Hoeve ‘t Hulshof in Almen. 
In de lente en zomer smullen ze van vers gras,  
klaver, mais en gerst en dat proef je terug in de volle,  
romige melk en dus ook in het Pastelle IJs!
Al het ijs van Pastelle is vegetarisch, het sorbet-
ijs en fruit op een stokje bovendien veganistisch  
ontwikkeld en gemaakt met respect voor mens, dier 
en milieu. 
Pastelle ijs is te koop bij Landwinkel de Winde en 
Hoeve ‘t Hulshof, maar check www.Pastelle-ijs.nl 
waar de ijskar staat en overige verkoopadressen 
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Atelier de Schone Schijn is een atelier gelegen 
tussen de landerijen van het mooie dorp Harfsen. 
De Schone Schijn biedt workshops, handgemaak-
te sieraden en materialen voor het maken van  
sieraden aan. De sieraden kunnen helemaal naar 
wens samengesteld worden. 
Het is mogelijk om een workshop in het atelier te 
volgen, maar ook op locatie. Je kunt individueel of 
met een groep deelnemen en in overleg zelf een 
datum bepalen.
 

De Schone Schijn
Sieraden, accessoires en meer

Overveldweg 1 | 7217 PB  Harfsen | 06 24309399 | www.deschoneschijn.nl

Openingstijden: vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00u.
Raadpleeg voor actuele openingstijden de website. 
E-mail: info@deschoneschijn.nl

Logeerboerderij Oltvoort
Logeren met veel mogelijkheden

Lochemseweg 163a | 7217 RG Harfsen | 0573 431201 | www.oltvoort.nl

Logeerboerderij Oltvoort bestaat uit een groeps- 
accommodatie met vele mogelijkheden. De boer-
derij ligt op een steenworp afstand van het prachti-
ge Achterhoekse Harfsen in het voor die streek zo 
typische coulissenlandschap. 
De groepsaccommodatie bevindt zich op de voor-
malige deel en hooizolder van de boerderij van de  
familie Boerman. De accommodatie is een  
geëigend thuishonk voor vakanties, reünies, ver-
enigingen, organisaties en families van iedere 
omvang. Alle gewenste faciliteiten, alsmede ontbijt, 
lunch en diners, kunnen wij in overleg met u aan-
bieden. 

E-mail: info@oltvoort.nl
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Dorpshuus Hoeflo
Sport - Spel - Ontmoeting

Hulstweg 4-6 | 7217 SZ  Harfsen | 0573 431779 | www.hoeflo.nl

Dorpshuus Hoeflo is een modern multifunctioneel 
gebouw en hét sociale, culturele en sportieve  
centrum van Harfsen. In de sportzaal kan men 
onder meer terecht voor allerlei vormen van 
sport. In de cultuurzaal treffen o.a. muzikan-
ten (fanfare, malletband en accordeon) elkaar. 
In de bovenzalen (ook per lift bereikbaar) vindt 
men kleine en grote vergader- en instructie-
zalen, waar o.a. wordt gebridged, gekaart en 
gesjoeld. Op deze verdieping bevindt zich  
tevens de bar, waar ook een wedstrijdbiljart staat. 
U kunt ons ook vinden op facebook.

Voor informatie en reserveringen:
E-mail: info@hoeflo.nl
Tonny Wichers, 06 57215119
Monique Brokken, 06 23848527

Kinderopvang Graaf Jantje is sinds februari 2016 
gevestigd in Dorpshuus Hoeflo. Op deze geheel 
vernieuwde locatie hebben wij een knusse, vei-
lige en uitdagende omgeving gecreëerd voor 
zowel baby’s, peuters als BSO-ers. Graaf Jantje  
kinderopvang werkt met vaste leidsters en volgens 
de Kaleidoscoop leermethode. Naast de diverse 
activiteiten binnenshuis, organiseren wij regelma-
tig activiteiten buitenshuis. Zoals op bezoek bij de  
bibliotheek, basisschool, (kinder)boerderij, sport-
zaal, bos of speeltuin. Wij zijn het hele jaar geo-
pend van maandag tot en met vrijdag van 7.30-
18.00 uur. 

Kinderdagopvang Graaf Jantje 
Uw kind in vertrouwde handen

Hulstweg 6 | 7217 SZ Harfsen | 06 25048087 | www.graafjantje.com

Administratie Graaf Jantje Kinderopvang
Koeslagstraat 2b - 7245 AS Laren Gld.
E-mail: info@graafjantje.com  



16 17

Protestantse Gemeente Harfsen
Klein en betrokken

Sporkehout 4-6 | 7217 TN Harfsen | 06 34097871 | www.harfsen.nl/kerk

Klein en betrokken - dat is onze Protestantse  
Gemeente. Omzien naar elkaar - dat is onze op-
dracht naar het voorbeeld van Jezus - en dat is wat 
we doen. Bij vreugde en verdriet, bij rouw en trouw 
is de kerk het hart van ons dorp. Ontmoeting kent 
geen grenzen: niet van geloof en niet van plaats. 
Eén van de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten 
is de kerk (Ons Gebouw). Elke zondag is er een 
dienst om 10.00 uur, met vanaf ongeveer 11.00 uur 
voor iedereen koffie. 
Ook zijn er zalen voor vergaderingen, lezingen, 
concerten en bijeenkomsten. Met of zonder koffie/
thee/lunch. Wees welkom!  

Tel. 0573 431729 (koster fam. Pelgrum)
E-mail: scribaPG@harfsen.nl

Educatieboerderij De Veldhorst
Ontwikkeling in de natuur en ruimte

Belterweg 4 | 7217 PM  Harfsen | 06 28421500 | www.develdhorst.nl

Op de Veldhorst kan van alles in de natuur  
worden ondernomen. Tijdens diverse activitei-
ten, van kinderfeestjes tot workshops, speelt de 
natuur met haar elementen water, vuur, lucht en 
aarde een belangrijke rol. Scholen hebben hier 
hun schooltuintjes, waarbij kinderen leren waar de 
groente vandaan komt. Daarnaast beleven ze de 
natuur door middel van hutten bouwen, broodjes 
bakken, onderzoeken in en rondom de padden-
poel, kooklessen en metselen. Ook is de Veldhorst 
een prachtige plek waar ruimte is en mogelijkhe-
den zijn om kinderen met een speciale (zorg)vraag  
individueel te begeleiden. 

Joke Frederiks en Hans Enderink 
Hans: 06 30864235 
E-mail: info@develdhorst.nl
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Beatrixschool Harfsen
Samen leren in een uitdagende omgeving

Hulstweg 8 | 7217 SZ  Harfsen | 0573 431765 | www.beatrixschoolharfsen.nl

Op de Beatrixschool leer je op een manier die bij 
jou past. We kijken wat je nodig hebt om goed te 
leren. Dat binnen en buiten de school. Zo ontdek 
je ook waar je goed in bent en wat je leuk vindt 
om te doen. De Beatrixschool is een middelgrote 
dorpsschool en ligt middenin het groene Harfsen. 

Bent u nieuwsgierig geworden?
Maakt u dan gerust een afspraak met ons. We  
geven graag een rondleiding en vertellen u graag 
over de ontwikkelingen op onze school. 

E-mail: beatrixschool@poolsterscholen.nl
Facebook: Beatrixschool Harfsen E-mail: info@katjawitsenburg.nl

Spel Therapie Studio
Serieuze zaken op speelse wijze

Reeverweg 42 | 7217 TG Harfsen | 0573 431329 | www.speltherapiestudio.nl

Op sommige momenten kan wat extra begeleiding 
voor jong en oud belangrijk zijn om vol zelfver-
trouwen door te kunnen groeien. Bij Spel Thera-
pie Studio biedt Katja Witsenburg speltherapie,  
Integratieve kindertherapie, EMDR voor kinde-
ren en volwassenen en gesprekstherapie voor 
volwassenen, supervisie en workshops voor het 
versterken van het zelfvertrouwen van uw kind. 
Heeft u interesse, dan kunt u bellen of mailen 
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  
Katja is kindertherapeut, speltherapeut, supervisor, 
trainer, Kids' Skills Ambassador en EMDR master  
practitioner.
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Meer informatie:
Ruth Wilgenhof
home@undertheappeltree.nl

Under The Appeltree 
Healthy & Happy Living

Sporkehout 28 | 7217 TN  Harfsen | 06 11126600 | www.undertheappeltree.nl

Bewegen met plezier, werken aan ontspanning en 
bijdragen aan een goede gezondheid! Met een rui-
me ervaring als coach en fitnessondernemer ver-
zorgt Ruth van Under The Appletree workshops, 
retraites en 1 op 1 sessies aan bedrijven en parti-
culieren. Met enthousiasme en creativiteit geeft ze 
o.a. klanksessies op locatie, teambuilding activitei-
ten, yoga workshops en oerwandelingen. Dit alles 
voor wellness, plezier, ontstressen en een betere 
balans in lichaam en geest. 

Ervaar licht en moeiteloos bewegen met Alexander-
Techniek, zonder onnodige (spier)spanning: thuis, 
op het werk, bij sport, muziekmaken…. Pijnklachten 
kunnen verminderen of verdwijnen. 
In de lessen leer je onnodige spierspanning herken-
nen in je gewone dagelijkse bewegingen. De volgen-
de stap is gaan bewegen met alleen de spierspanning 
die echt nodig is, licht en efficiënt. De Alexander- 
leraar helpt je met lichte aanrakingen en mondelinge 
uitleg. Al doende kun je ook mentale spannings- 
patronen opmerken en kiezen voor andere reacties. 
AlexanderTechniek verbetert je algehele functione-
ren en voelt lichamelijk en geestelijk weldadig aan!

Praktijk voor AlexanderTechniek
Moeiteloos bewegen, zonder blessures, altijd en overal

Bathmenseweg 12 | 7216 PB Kring van Dorth | 06 51848663 | www.ruimtebijbewegen.nl

Tineke van Embden Andres
E-mail: ruimtebijbewegen@xs4all.nl
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Weekblad De Gids
Het meest gelezen weekblad in de regio

Bielderweg 6 | 7217 PJ  Harfsen | 06 15330853 | www.weekbladdegids.nl

Weekblad De Gids is een gratis huis aan huis krant 
die iedere woensdag in een oplage van 16.000 
stuks wordt bezorgd in de hele gemeente Lochem.
In de krant staan artikelen die aangeleverd worden 
door verenigingen, stichtingen, particulieren, over-
heidsinstellingen en bedrijven. 
De Gids is ook een geliefd medium voor on-
dernemers om hun diensten en producten 
onder de aandacht te brengen bij en groot  
publiek. 
Ook voor overig drukwerk, zoals flyers,  
posters, visitekaartjes en brochures kunt u hier 
terecht.
 

Uitgever/Redactie: Jannie Besselink
E-mail: info@weekbladdegids.nl

Met Monique
Voor websites met inhoud

Broekstraat 4 | 7217 SL Harfsen | 06 22647358 | www.metmonique.nl

U loopt al enige tijd met de gedachte rond om 
een (nieuwe) website te maken, maar weet niet 
waar u moet beginnen? Bij Met Monique bent u in 
goede handen. Ik zorg ervoor dat u een mooie en  
functionele website, met inhoud, krijgt. Alles in 
duidelijk overleg en korte lijnen. U heeft al een 
website, maar geen tijd om hem bij te houden? 
Met Monique helpt u graag een handje. Ik zorg dat 
uw website actueel is en blijft! Mijn aantrekkelijke 
tarieven zullen u vast en zeker aanspreken. Kijk 
rustig rond op de website en neem contact op voor 
een vrijblijvende offerte of voor een oriënterend 
gesprek. 

Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.00 uur; 
andere tijden in overleg.
E-mail: info@metmonique.nl
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Stichting Kattendorp
Voor een veilig tehuis

Kapeldijk 13 | 7217 SH Harfsen | 0573 431454 | www.kattendorp.nl

E-mail: info@kattendorp.nl

Kattendorp is een stichting die sinds 1969 in  
Harfsen onplaatsbare asielkatten, zwerfkatten op-
vangt en een permanent tehuis biedt.
De katten leven in grote groenrijke rennen en heb-
ben een binnenverblijf.
Kattendorp is iedere vrijdagmiddag en de eerste 
zondag van de maand open van 14.00 tot 17.00 
uur. Onder het mom van ‘Coffeecat’ en ‘Theemuts’ 
kunnen bezoekers bij de katten in de ren. 
De koffie en thee staat klaar! 
Tot ziens!

Reizend Poppentheater Dubbele Jan
Voor theater op locatie

Emsbroekweg 3b | 7217 SK  Harfsen | 06 40729519 | www.dubbelejan.nl

Poppentheater Dubbele Jan is een reizend poppen- 
theater dat ruim al 30 jaar speelt op locatie in  
theaters, scholen, buurthuizen, bibliotheken, 
kinderdagverblijven, bedrijven, festivals, feesten, 
enz. Het speelt voorstellingen voor kinderen van 
2,5 tot 7 jaar, elk met een eigen sfeer en vorm- 
geving. Drijvende kracht hier achter is poppen-
speelster Willy Snel. Met kleur, muziek en milde 
humor vertelt ze haar verhalen, waarin poppen en 
decors in een geheel eigen stijl, en met oog voor 
detail zijn vorm gegeven. Op onze website staan 
diverse voorstellingen elk met een eigen thema.

E-mail: info@dubbelejan.nl



26 27

Bij Schoonheidssalon Irene kunt u al bijna 20 jaar 
terecht voor alle schoonheidsbehandelingen. Denk 
daarbij aan het reinigen van de huid, aanbrengen 
van verzorgende crèmes, epileren, voedende 
gezichtsmaskers en vele andere vormen van ge-
zichtsbehandelingen. Ook voor ontspannende 
massages of het laten behandelen van uw nagels 
kunt u bij haar terecht. Sinds begin dit jaar heeft ze 
de dienstverlening uitgebreid met IPL & Glycopeel 
behandelingen. Dat zijn huidverbeterende behan-
delingen en behandelingen tegen ongewenste en 
overmatige haargroei. Graag adviseer ik u uitge-
breid over de diverse mogelijkheden.

Schoonheidssalon Irene
Studio voor huidverzorging

Lochemseweg 136b | 7217 RL Harfsen | 0573 431915 | www.schoonheidssalonirene.nl/

E-mail: info@schoonheidssalonirene.nl

Sportservice Lochem is een ambachtelijk bedrijf 
dat op 1 november 2019 zijn 25 jarig jubileum viert.
Ze is gespecialiseerd in het slijpen uw schaatsen 
en waxen van skies op een ambachtelijke manier, 
zodoende blijft de kwaliteit van de ski en schaats 
gewaarborgd.
Tevens is het bedrijf al 25 jaar een aantonend  
specialist o.a. voor het repareren en bespannen 
van uw tennisrackets.

Sportservice Lochem
Specialist in sportmateriaal

Broekstraat 19a | 7217 SN Harfsen | 06 12966415

Info: Bertus Karssenberg
E-mail: karssen@kpnmail.nl
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Massagepraktijk Herma
Lekker in je vel

Lochemseweg 96 | 7217 RJ Harfsen | 06 20451116 | www.massagepraktijkherma.nl

Massages alleen op afspraak. 
E-mail: info@massagepraktijkherma.nl

Een praktijk waar persoonlijke aandacht voor jou 
als mens centraal staat.
Herma is gespecialiseerd in lichaamsmassages en 
combineert pijnvermindering én ontspanning in één 
massage: de ‘Herma Lekker in je vel’ massage.
Ook voor behandeling van pijnklachten, zoals 
hoofdpijn, kniepijn, rugpijn, vastzittende schou-
ders of tintelende vingers. Want, een massage van  
Herma is een APK voor lichaam en geest.
Herma geeft ook energetische hoofdbehandelin-
gen (AccessBars). Dit zorgt voor rust en ruimte in 
je hoofd.

Pedicurepraktijk Diane de Greef
Uw voeten ... uw fundament

Lochemseweg 145a | 7217 RD Harfsen | 0573 432092 | www.pedicure-harfsen.nl

Pedicurepraktijk Diane de Greef is gevestigd mid-
den in Harfsen (bij de bushalte) op de begane 
grond, dus rolstoel toegankelijk. Vanaf 2002 is zij 
gediplomeerd pedicure met de aantekening voor 
de diabetische- en reumatische voet. Ook mag 
zij zich vanaf 2017 ‘Medisch’ pedicure noemen, 
waardoor ze ook de complexere voeten mag  
behandelen. 
Als professionele voetverzorgster laat Diane u niet 
alleen weer 'op wolken' lopen, maar geeft ze u ook 
graag advies hoe klachten te voorkomen zijn! 

Mobiel: 06 29466884
E-mail: diane@pedicure-harfsen.nl
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10. Begraafplaats Almen-Harfsen: 
 Op de begraafplaats Almen-Harfsen 

vinden we het monument van de ge-
vallenen tijdens de bevrijding.

11.  Gorsselse Heide: 
 De Gorsselse Heide is een mooi nat 

heidegebied. De heide behoorde eeu-
wenlang tot het markengebied, een 
onverdeeld gebied dat in gemeen-
schappelijk gebruik en beheer was 
van omwonende boeren. Nu is Stich-
ting IJssellandschap de eigenaar.

12.  Markepaal Harfsen-Eefde-Eschede: 
Zoals bekend dienen deze palen de 
grenzen van de verschillende marken 
aan te geven. Door verrotting, vanda-
lisme of voor gebiedsuitbreiding was 

er nog wel eens twist over de juiste 
plaats. Nu is deze in beton gegoten 
en is het probleem opgelost.

13. Boerderij Zonnenberg: 
 Deze boerderij is van de familie  

Slagman, in de oorlog een broeinest 
van verzet. Tientallen onderduikers, 
piloten, Joden en knokploegen heb-
ben daar onderdak gezocht en ge-
kregen.

14. Sportpark Het Schoolder: 
 De vereniging is opgericht 21 januari 

1949 uit de Christelijke Jonge Man-
nen Vereniging en begon met twee 
elftallen te voetballen in de competi-
tie. In 1953 werd de naam gewijzigd 
in Sport Vereniging Harfsen. 

1.  Kunstwerk: 
 Dit kunstwerk is gemaakt door beeld-

houwster Linda Verkaaik. Het stelt het 
voortkabbelend lief en leed voor.

2.  Marijkeboom: 
 De Marijkeboom werd geplant 

na de geboorte van prinses  
Marijke. Later liet ze zich prinses 
Christina noemen. Ze werd geboren 
op 18 februari 1947.

3.  Klokkenstoel / Ons Gebouw: 
 Nadat de kerkelijke gemeente op 1 

januari 1961 zelfstandig was ge-
worden werd steeds meer behoefte 
gevoeld dat er een luidklok moest 
komen. Er werd geld ingezameld. 
De klok kwam er in het voorjaar van 
1962.

4.  V-I lanceerplaats nr. 1: 
 Deze werd aangelegd om te gebrui-

ken als de andere lanceerplaats zou 
worden verwoest. Helaas voor de 
Duitsers hebben ze deze niet kunnen 
gebruiken. Zichtbaar is nog de cirkel 
om te richten op Antwerpen.

5.  V-I lanceerplaats nr. 2: 
 Helaas zijn er geen duidelijke res-

tanten van overgebleven. Na WO II 
werden de lanceerplaatsen gesloopt 
en de metalen afgevoerd. In het bos 
zijn de poeren van de installatie nog 

zichtbaar. Ook de stenen waterput is 
nog aanwezig.

6. Onderduikershol: 
 Ynze Dikkerboom en Tine van Hee-

sch, 2 onderduikers dachten dat ze 
veilig waren, maar op 14 oktober 
1944 werd ‘Het Hol’ alsnog door de 
Duitsers verwoest en zijn zij om het 
leven gekomen. Het graf is geadop-
teerd door groep 7 van basisschool 
Beatrix en elk jaar op 4 mei vindt hier 
de herdenkingsplechtigheid plaats.

7.  Oorlogsmonument Harfsense Steeg: 
 Monument ter herdenking van de 

neergestorte Lancaster bommenwer-
per JB 603 in 1945. Hierbij kwamen 
alle zeven bemanningsleden om.

8.  Oud Harfsen: 
 Tijdens de bevrijding van Ons land 

werd er in Oud Harfsen hevig ge-
vochten. Veel boerderijen werden ook 
door de bevrijders, in brand gestoken. 
De wederopbouw heeft er toe geleid 
dat veel boerderijen voorzien zijn van 
rode dakpannen.

9.  Kapel in Oud Harfsen: 
 Hier op de hoek heeft de Harfsense 

Kapel gestaan. Helaas is deze in 
1860 gesloopt. Toch blijft de kapel 
nog steeds tot de verbeelding spre-
ken.

Verklaring cijfers fietsroute
De fiets- en wandeltocht gaan door Harfsen en Kring van Dorth. De tochten voeren ons 
langs belangrijke plaatsen. Daarnaast zien we markante boerderijen, natuurgebieden 
en ‘holle’ wegen.
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Kapsalon Gea
Voor hem en haar

Lochemseweg 136a | 7217 RL Harfsen | 0573 431837 | www.kapsalongea.nl

Openingstijden: zie www.kapsalongea.nl
Maak online uw afspraak of bel 0573 431837
E-mail: info@kapsalongea.nl

In onze salon hebben wij alle aandacht en tijd voor 
u. Heeft u een vraag over een behandeling? Of 
zin in een nieuw kapsel? Wij geven u graag een 
persoonlijk advies. Een perfect kapsel begint bij 
gezond haar. Voor advies over de beste verzorging 
van uw haar bent u bij ons aan het juiste adres. 
De producten van Artego Hair Professional staan 
garant voor kwaliteit. Voor ieder haartype is er een 
perfecte shampoo, de beste conditioners en het 
mooiste stylingproduct. 
U kunt 24 uur per dag een online afspraak maken, 
ga naar www.kapsalongea.nl en klik op afspraak 
maken.

U kunt bij mij terecht voor een pedicure behande-
ling, maar ook voor complexere voet- en nagel-
problematiek. Verder zijn de risicovoeten die zijn 
ontstaan door diabetes, oncologie, ouderdom,  
reuma, spasticiteit en verwaarlozing bij mij in goede 
handen. 
Bij een sportmassage denkt u al snel dat deze  
massage alleen geschikt is voor (top)sporters. 
Maar dit is niet het geval. Heeft u last van stijve 
spieren dan kan een massage veel verlichting  
geven en de spieren kunnen zich sneller herstellen. 
Net als elke massage werkt een sportmassage ook 
ontspannend. Online afspraak maken mogelijk.

Pedicure en Sportmasseur Rian
Medisch pedicure en oncologisch voetzorgverlener

Kasteelweg 20 | 7216 PE Kring van Dorth | 06 82070956 | www.pedicurerian.nl

www.pedicurerian.nl | info@pedicurerian.nl
www.massagerian.nl | info@massagerian.nl
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Alfasens is een kleinschalig bemiddelingsbureau 
tussen huishoudelijke hulpen en klanten in de  
Achterhoek en de Liemers. Wanneer huishoudelijke 
hulp voor u noodzakelijk, of gewoon comfortabel 
is; op basis van uw wensen, zoeken wij zo snel  
mogelijk een geschikte huishoudelijke hulp voor u. 
Wij regelen een vaste hulp, zodat u weet wat u aan 
elkaar heeft. Bij afwezigheid van de hulp, regelen 
wij desgewenst vervanging. De administratieve  
lasten beperken wij voor u tot een minimum. 
Ook zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe huis-
houdelijke hulpen. Interesse? 
Kijk op www.alfasens.nl

Alfasens B.V.
Da’s makkelijk’

Braakhekkeweg 12a | 7217 SK  Harfsen | 085 8769434 | www.alfasens.nl

Neem voor meer informatie gerust contact op 
via 085 8769434. 
E-mail: info@alfasens.nl

Laagdrempelig en een snel antwoord; dat is waar ik 
voor sta. Hét juridisch adviesbureau waar u met al 
uw juridische vragen langs kunt komen. Het aller-
leukste om te doen is mensen helpen en dit doe ik 
graag door mijn kennis op het juridische vlak in te 
zetten. Ik geef juridisch advies op diverse vlakken. 
Zo onderhandel ik bij overeenkomsten, maar sta ik 
ook voor u paraat bij een geschil op het werk en 
onderhandel ik bij vaststellingsovereenkomsten. 
Een openstaande rekening die uw klant maar niet 
betaalt, hier kan ik snel op acteren. Natuurlijk is het 
ook mogelijk om voor andere onderwerpen contact 
op te nemen. 

Veltkamp Advies 
Voor al uw juridisch advies

Hooiweide 10 | 7217 PS  Harfsen | 06-12950680

Info: Karin ter Maat-Veltkamp (jurist)
E-mail: veltkampadvies@hotmail.com
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Tuinmeubelen Stegeman Luxe Outdoor 
Wij brengen de sfeer van binnen naar buiten

Holtmark 2a | 7217 PP Harfsen | 06 19368204 | luxeoutdoor.nl

Tuinmeubelen Stegeman Luxe Outdoor biedt u 
een breed aanbod aan tuinmeubelen en andere 
buitenleven artikelen zoals: maatwerk steigerhou-
ten meubelen, maatwerk tuinkussens (lounge en 
dining), buitenkeukens, bbq’s, parasols, relaxstoe-
len, ligbedden, schommels, hangmatten, sfeer- en 
terrasverwarming, terrasschermen en veel meer. 
Alles voor particulier, bedrijf en toerist. 
Kom gerust een keer een bezoekje brengen aan 
onze grote showroom (1500 m2) aan de Holtmark 
2a te Harfsen en/of kijk op onze website.

Openingstijden:
Zie Luxeoutdoor.nl
E-mail: stegeman@luxeoutdoor.nl

Rom3D
Energie voor het landelijk gebied

Dorshorst 1a | 7217 PH Harfsen | 0573 460634 | www.rom3d.nl

Vanuit ROM3D werken wij samen met onze op-
drachtgevers aan twee grote maatschappelijke 
uitdagingen: de transitie naar duurzame energie 
(zon, warmte, wind) en duurzame landbouw (na-
tuurinclusief, schoon, nieuwe verdienmodellen).
Onze opdrachtgevers zijn overheden en anderzijds 
initiatiefnemers zoals energiebedrijven, projectont-
wikkelaars, natuur- en milieufederaties, boerenbe-
drijven en burgercoöperaties. Wij begeleiden visies 
en planvorming voor duurzame energie van A tot Z 
(landschapsontwerp, business cases, vergunningen, 
financiering). We begeleiden boeren omschakelen 
naar schoon, natuurlijk met een passende beloning. 

Meer weten? Kijk op www.rom3d.nl 
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Aannemersbedrijf Haarman is een modern aan-
nemersbedrijf, gespecialiseerd in de traditionele  
burger- en utiliteitsbouw. De werkzaamheden  
bestaan onder andere uit nieuwbouw, verbouw & 
aanbouw, renovatie- en onderhoudswerkzaam- 
heden aan gebouwen en woningen, welke voorna-
melijk in Harfsen en omstreken worden uitgevoerd. 

Kortom, van het vervangen van een dakpan, tot 
nieuwbouw van landhuizen bent u bij ons aan het 
juiste adres.

Aannemersbedrijf Haarman
Passie voor bouwen

Lochemseweg 107 | 7217 RA Harfsen | 0573 431400 | www.aannemersbedrijfhaarman.nl

E-mail: info@aannemersbedrijfhaarman.nl

Rietdekkersbedrijf Brummelman
Puur natuur

Zeedijk 5 | 7217 SN Harfsen | 0575 431312 | www.rietdekkersbedrijf-brummelman.nl 

Rietdekkersbedrijf A.Brummelman is 22 jaar  
geleden opgericht vanuit een voorliefde voor de 
moderne architectuur en het eeuwenoude am-
bacht. Het ambacht van het rieten dak is hetzelfde  
gebleven, wel zijn de mogelijkheden en variatie 
enorm toegenomen. Het rieten dak is geëvolueerd 
van een functionele bescherming tot een stijlvolle en  
esthetische dakbedekking. De rieten daken die 
door ons worden aangelegd zijn modern, brand- 
veilig en duurzaam. 
Wij vervaardigen voornamelijk gesloten dakcon-
structies met een hoge isolatiewaarde. Daarnaast 
renoveren wij ook traditionele rieten kappen. 

Fax: 0575 431145
E-mail: info@rietdekkersbedrijf-brummelman.nl
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Firma Schoneveld
Veelzijdig in alle grondwerken

Koelerweg 1 | 7217 SP Harfsen | 0573 431345 | www.fa-schoneveld.nl

Mobiel: 06 53790441
Fax: 0573 431593
E-mail: info@fa-schoneveld.nl

Firma Schoneveld is van oudsher een loonbedrijf. 
Sinds de oprichting in 1946 hebben ze daarin zeer 
ruime ervaring opgedaan. Na jaren van loonwerk 
doet het bedrijf tegenwoordig met name grond-
verzet, straatwerk, erfverharding en tuinaanleg. 
Ook specialismen als lasergestuurd egaliseren, 
machinaal straten en de aanleg van rietveldfilters 
worden toegepast. En hoewel er sinds 1946 veel is 
veranderd, is één ding altijd hetzelfde gebleven: het 
streven om van elk project, hoe groot of klein ook, 
altijd het mooiste en beste te maken.

Loman VOF Harfsen
Melkvee- en loonbedrijf

Koelerweg 12 | 7217 SR Harfsen | 0575 431700

Melkvee- en loonbedrijf Loman is een modern 
melkveebedrijf met ca. 120 melkkoeien en ca. 60 
stuks jongvee.
Daarnaast verzorgen we agrarisch loonwerk voor 
zowel bedrijven als particulieren. Wij leveren 
het complete pakket aan werkzaamheden van  
bemesten, zaaien tot oogsten van gras en mais.
Ook voor grond-, sloop- en straatwerk kunt u bij ons 
terecht.

E-mail: info@lomanharfsen.nl



46 47

Firma Beltman-Almen
Passie voor agrarisch loonwerk, grond- en straatwerk

Haarbroeksteeg 4 | 7217 MC  Harfsen | 0575 431248 | www.beltman-almen.nl

Sinds 1958 is Firma Beltman-Almen een veel- 
zijdig familiebedrijf. Eerst gericht op de agrarische  
sector, vervolgens uitgebreid met grondverzet,  
mechanisatie en transport. Door de jaren heen is 
veel ervaring opgedaan in cultuurtechniek,  
infra-, sloop-, riool- en straatwerken en met nieuwe 
technologieën als GPS. Agrariërs, aannemers, 
gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders en 
particulieren zetten voor projecten groot of klein de 
diensten van Beltman-Almen in. Slagvaardig door 
korte lijnen en betrokken medewerkers met de  
ambitie om van elk project een succes te maken.

E-mail: info@beltman-almen.nl
Facebook: BeltmanAlmen
YouTube: BeltmanAlmen

Garage Henk Slettenhaar v.o.f.
Uw auto en camper in vertrouwde handen

Lochemseweg 161c | 7217 RE Harfsen | 0573 431704 | www.garageslettenhaar.nl

Wij zijn een familiebedrijf sinds 1985 en repareren 
en onderhouden alle merken auto’s, campers en 
caravans in onze moderne en zeer goed uitgerus-
te werkplaats. Voor de aanschaf van een nieuwe 
of gebruikte auto bent u bij ons ook aan het juiste 
adres. Tevens beschikken wij over een tankstation 
en een wasplaats voor uw auto en camper. 
Wij zijn aangesloten bij Autovakmeester waardoor 
u kunt rekenen op een eerlijk advies, uitstekende 
kwaliteit en meesterschap.
 
 

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 08.00-17.30 uur.
E-mail: harfsen@garageslettenhaar.nl
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Ma/di/do/vr 09.00-12.00u. | 13.30-18.00u.
Za 09.00-12.00u. Woensdag gesloten.
www.hobbywesseldijk.marktplaza.nl
E-mail: info@gjwesseldijk.nl

Wij zijn een schildersbedrijf dat al meer dan 80 jaar 
bestaat. Naast schilderen en behangen leveren wij 
ook alle glassoorten. Verder hebben wij in onze 
winkel bijna alles voor de doe-het-zelver om een 
klus eventueel zelf uit te voeren. Heel interessant is 
onze eigen lijn verf, zeer goed en zeer betaalbaar. 
Verder hebben wij in de winkel een nog steeds 
groeiende hobby-afdeling. Dit zijn vooral materia-
len om kaarten te maken. U kunt dit ook gemak-
kelijk thuis in uw stoel bekijken via onze webshop. 
Dan kunt u het laten afsturen of op een later tijdstip 
ophalen. Alles is bespreekbaar. 

Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk vof
Voor meer dan alleen schilderwerk

Lochemseweg 121 | 7217 RC Harfsen | 0573 431252 | www.gjwesseldijk.nl

Floors in Style
Specialist in woninginrichting

Lochemseweg 134 | 7217 RL Harfsen | 06 83592486 | www.floorsinstyle.nl

Showroom geopend op zaterdag  
of na telefonische afspraak.
E-mail: info@floorsinstyle.nl

Floors in Style is specialist op het gebied van  
woninginrichting.
Floors in Style levert kwalitatief hoogwaardige vloe-
ren zoals gietvloeren, pvc vloeren, houten vloeren, 
tapijt en marmoleum voor zowel particulieren als 
bedrijven. Daarnaast leveren zij exclusieve raam-
decoratie van Sunway en hebben zij een uitgebrei-
de collectie shutters.
Kom gerust langs om een kijkje te nemen in onze 
showroom in Harfsen. De koffie staat klaar!
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Brontec Tuinberegening is gespecialiseerd in het 
aanleggen van tuinberegenings-installaties. Van 
grote tot kleine projecten, van geavanceerd tot zeer 
simpel, van aanleg tot reparatie en onderhoud: voor 
elk probleem op dit gebied biedt Brontec een oplos-
sing. Voor waterpompen, nieuw of gebruikt, kunt u 
ook bij ons terecht. Wij voeren ook de reparatie of  
revisie van uw waterpomp uit. Tevens kunnen 
wij alle soorten koppelingen, leidingen, slangen, 
sproeiers en aanverwante artikelen leveren. Ook 
kunnen wij uw waterbron verzorgen. Bekijk de site 
of neem vrijblijvend contact op voor informatie.

Brontec Tuinberegening
Van sproeier tot bloeier

Reeverweg 30 | 7217 TE Harfsen | 06 23839681 | www.brontec.nl

E-mail: info@brontec.nl

Roel Voskamp Hovenier
Maatwerk in groenvoorzieningen

Heideweg 7 | 7217 TE Harfsen | 0573 431355 | www.roelvoskamphovenier.nl

Meer informatie:
Mobiel: 06 22720260 | Fax: 0573 432390
E-mail: roelvoskamphovenier@kpnmail.nl

Roel Voskamp Hovenier is een bedrijf in het  
buitengebied van Harfsen dat zich gespeciali-
seerd heeft in onderhoud en renovatie van tuinen, 
grasvelden, rozen en groenvoorzienig van  
bedrijven. Maatwerk in een persoonlijke relatie met 
opdrachtgevers is voor Roel al meer dan 30 jaar 
vanzelfsprekend. Met een uitgebreid machinepark 
en een scala aan mogelijkheden voor plantgoed, 
graszaad, meststoffen, natuurlijke, duurzame en 
praktische werkwijzen gaat Roel met de tijd mee.
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Bulldozerverhuur en grondverzet Jan Klumpenhouwer
Voor grond- weg- en waterbouw

Emsbroekweg 6 | 7217 SK  Harfsen | 0573 431600 | www.harfsen.nl/klumpenhouwer

In 1971 is ons bedrijfje opgericht. Onze werk- 
locaties liggen verspreid door heel Nederland. 
Verhuur van bulldozers met machinist in de grond- 
weg- en waterbouw sector is onze specialiteit. 
De projecten waar wij bij assisteren zijn o.a. dijk-
verzwaring, wegenbouw, cultuur technisch grond-
verzet, uitbreiding bouwlocaties en natuur- en land-
schapsprojecten. Deze werkzaamheden worden 
in de tegenwoordige ‘High Tech’ tijd grotendeels 
uitgevoerd met laser en/of 3D gps besturing (via ` 
sateliet). Voor inlichtingen kunt u altijd bij ons  
terecht.

Transportbedrijf H.J. Meijer & Zoon b.v.
Specialist in het vervoeren van vee

Schepersweg 5 | 7217 TH Harfsen | 0573 431214

Mobiel: 06 51108559
E-mail: klumph@planet.nl

H.J. Meijer & Zn. B.V. is een veestransportbedrijf. 
Het bedrijf bestaat al sinds 1895 en wordt nu ge-
leid door de vierde generatie en is overgegaan van 
vader op zoon. Vroeger is men ooit begonnen met 
hout uit het bos te halen met paard en wagen. Na 
de oorlog zijn ze met zand- en grindhandel en vee-
transport begonnen. Met 10 vrachtauto’s vervoeren 
zij nu alleen vee waarvan 1 speciale vrachtwagen 
met klimaat gecontroleerde oplegger speciaal voor 
het vervoer van biggen. Daarbij hebben zij ook een 
overslaghal waar vee wordt verzameld, waarna ze 
naar de boer of het buitenland gaan.

Fax: 0573 431281
E-mail: evp@hjmeijertransport.nl
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Verenigingen en Stichtingen

Biljartvereniging Harfsen
Clubhuis: Dorpshuus Hoeflo
Contact: Tel. 06 53833345

Bridgeclub ‘Harfsen’
Onze bridge-avond is op woensdag om 
19.30 uur in Dorpshuus Hoeflo. 
Secretariaat: J. de Groot
Tel. 0575 492628

Avond Fiets4daagse Harfsen
Jaarlijks de week voor aanvang van de
zomervakantie basisschool 
www.harfsen.nl/fiets4daagse 
fietsvierdaagse@hoeflo.nl

Accordeonvereniging VIOS
Secretariaat: 
Braakmanssteeg 6 | 7437 PV Bathmen
Tel: 0570 541493
www.harfsen.nl/vios | viosharfsen@gmail.com

Ondernemersvereniging Harfsen
p.a. Koelerweg 1 | 7217 SP Harfsen
ovharfsen@gmail.com

MC Hamac Harfsen
Deventerdijk 7 | 7217 SC Harfsen
info@hamac.nl 
www.hamac.nl 

O V H

Fietsclub ‘Rondje Harfsen”
Elke woensdagmiddag vanaf mei t/m september
Fietstochten voor iedereen
Voor meer informatie:
Henk Klein Brinke, tel. 0573 431781 
Arjan Meijerink, tel. 0573 431591

Historische Vereniging 
De Elf Marken
Bezoekadres: Tramstation
Van der Capellenlaan 4 | 7213 AG  Gorssel
www.deelfmarken.nl | info@deelfmarken.nl

Chr. muziekvereniging 
“Soli Deo Gloria”
Secretariaat: 
Reeverweg 52 | 7217 TG Harfsen | 0573 432006
www.sdgharfsen.nl | sdgharfsen@hotmail.com  

Oranjevereniging  
Harfsen - Kring van Dorth
Secretariaat: Marcel Beltman
www.harfsen.nl/oranje 
oranjeverenigingharfsen@gmail.com
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Stichting Jong Harfsen Feestteam
Organiseert evenementen om het dorp levendig  
te houden voor jongeren vanaf 16 t/m 80 jaar.
Jongharfsenfeestteam@live.nl

S.V. Harfsen - Gymnastiek
Alle lessen vinden plaats in Dorpshuus 
Hoeflo, Hulstweg 4-6 in Harfsen.
Kijk voor informatie over o.a. lestijden en 
contributie op www.gymnastiekharfsen.nl 

S.V. Harfsen - Tennis
Tennispark ‘t Schoolder
Jufferdijk 1a | 7217 PE Harfsen
www.tennisharfsen.nl
info@tennisharfsen.nl

Sjoelclub ‘Het Snelle Schijfje’
Sjoelen op maandagmiddag in Dorpshuus Hoeflo 
Voor meer informatie:
Henk Klein Brinke, tel. 0573 431781
Arjan Meijerink, tel. 0573 431591

Toneelvereniging De Veldhoekers
www.develdhoekers.nl 
veldhoekers@hotmail.com

Vrouwen van Nu,
Harfsen-Kring van Dorth
htttp:/www.harfsen.nl/nbvp

Meer informatie:
Gerrit Valkeman (0573 - 431675)

www.harfsen.eu/ijsbaan

IJsbaanvereniging “De Bosbaan”
Meer informatie:
G. Valkeman
Tel. 0573 431675
www.harfsen.nl/ijsbaan

Volleybalvereniging FORZA
Harfsen-Laren
Dorphuus Hoeflo / De Braninkhal
www.vvforza.nl
info@vvforza.nl

SV Harfsen - Voetbal
Sportpark 't Schoolder
Bezoekadres: 
Reeverweg 36a | 7217 TE Harfsen
Tel. 0573-431350

Zorgboerderij 't Heuvel
Belterweg 2a | 7217 PM Harfsen
Tel. 0573 431364 | Mobiel 06 20493332  
Jaccoko@hotmail.com
www.zorgboerderijheuvel.nl

DAGBESTEDING
VOOR 

OUDEREN

WWW.ZORGBOERDERIJHEUVEL.NL
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Colofon
Uitgever Stichting InenOmHarfsen
 p.a. Nuisvelderbos 23
 7217 RP Harfsen

Opmaak Jannie Besselink | Monique Brokken
Fotografie Michael Rhebergen | www.michaelrhebergen.com
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Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 19.00 uur 
zaterdag 8.00 - 18.00 uur | zondag 09.00 -13.00 uur

Lochemseweg 130a - 0573-431206 - vrielink@despar.info

Vrielink 
H a r f s e n

Verder vind je bij ons: 
•  Eet Smakelijk 
 maaltijdservice 
•  Stomerijservice
•  Post NL servicepunt
•  Giftcards
•  Telefonie opwaardeer-
 kaarten

 Bij SPAR Vrielink vind je een ruim assortiment  
versproducten en een compleet assortiment  

kruidenierswaren. Brood en banket komt van de bakker  
uit de buurt: Bakkerij Kuiper. 

Je vindt het bij SPAR!

SPAR Vrielink is dé buurtwinkel voor  
uw dagelijkse verse boodschappen!Evenementen 

Palmpasen
Op Palmzondag is er voor kinderen een 
optocht onder begeleiding van muziek-
vereniging Soli Deo Gloria met zelfge-
maakte palmpasenstokken. Na afloop 
ontvangen de kinderen een traktatie van 
Plaatselijk Belang.

Fakkeloptocht en Paasvuur
Op Eerste Paasdag wordt traditioneel 
een fakkeloptocht gehouden naar het 
paasvuur, die georganiseerd wordt door 
buurtverenigiung De Veldhoek. 

Koningsdag
Koningsdag wordt in Harfsen gevierd 
met o.a. het Koningsontbijt in Dorpshuus 

Hoeflo, de aubade op ‘Ons Plein’, vertier 
voor kinderen, een wandel- of fietstocht 
en een kleedjesmarkt. 

Harfsens Feest
Het driedaagse Harfsens School- en 
Volksfeest wordt traditioneel gehouden 
in het 2e weekend van juni met o.a. de 
buurtspelen, vogel- en kaartschieten, 
kermis en volop gezelligheid.

Intocht Sinterklaas
In november wordt Sinterklaas welkom 
geheten op ‘Ons Plein’, waarna er voor 
de kinderen volop vertier is in Dorpshuus 
Hoeflo, georganiseerd door de Onder- 
nemers Vereniging Harfsen.
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Janneke en Gerard Zoetbrood
Braakhekkeweg 9
7217 SK  Harfsen

T. +31 (0573) 431963 
E-mail info@camping-braakhekke.nl

www.camping-braakhekke.nl 
www.landwinkeldewinde.nl
www.bloembinderijdewinde.nl 
www.mosterdmakerijdebraakhekke.nl

Camping Braakhekke

Bloembinderij  
      De Winde

De Winde

Mosterdmakerij De Braakhekke


