
HiER
Rust, ruimte en mystiek

IN HARFSEN

* Inclusief fiets- en wandelroutes
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Voorwoord

VOOR INWONERS 
HARFSEN & KRING VAN DORTH

VOOR INWONERS 
HARFSEN & KRING VAN DORTH

LID WORDEN: www.plaatselijkbelangharfsen.nl

SAMEN BOUWEN AAN LEEFBAARHEID
De belangen van de ongeveer 2000 inwoners van Harfsen en Kring van 

Dorth worden door het bestuur van de dorpsraad, samen met actieve 
commissies, met volle inzet behartigd. Een aangenaam leefklimaat met 

voldoende voorzieningen en veel ruimte en groen staan centraal. 

Belangrijke zaken die de leidraad vormen bij de actualisering van het 
Dorpsplan 2016-2026 zijn:

3 Voldoende betaalbare nieuwbouwwoningen 
 zodat jongeren hier kunnen blijven wonen
3 Goed functionerend openbaar vervoer naar en 
 van Deventer en Lochem
3 Energiebesparing en optimaal gebruik van klimaatvriendelijke 
 energiebronnen 
3 Recreatie en toerisme bevorderen voor rustzoekers 
 en natuurliefhebbers
3 Behoud van en nog liever uitbreiding van de lokale voorzieningen
3 Naoberschap en onderlinge verbinding stimuleren
3 Samenwerken met en ondersteunen van lokale (culturele) 
 organisaties en verenigingen

Ik vind het erg mooi, dat we er samen weer in geslaagd zijn, een nieuwe uitgave van dit 
informatieboekje in elkaar te zetten. Het was ook echt wel weer een keer nodig, want 
het valt me op, dat er in een paar jaar best veel nieuwe ondernemers bij zijn gekomen. 
Wat gelukkig niet veranderd is: In en om Harfsen is heel veel te doen, te zien en te koop. 
Laten we dat voorrecht koesteren en ervan genieten.

Wim Wichers, 
voorzitter Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth

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

Opmaak Jannie Besselink | Monique Brokken
Fotografie	 Wim	Wichers	/	Michael	Rhebergen	/	eigen	foto’s
Contact Inenomharfsen@plaatselijkbelangharfsen.nl

© 2022. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt voor andere doeleinden zonder toestemming 
van de uitgever.
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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	
ligt temidden van bossen, weilanden en akkers 
en is een uitstekende basis voor wandelingen en 
fietstochten.	 De	 camping	 heeft	 een	 variatie	 aan	
ruime plekken; zonnig of schaduwrijk. Het recrea-
tiepark is zeer ruim opgezet, met plaatsen tot 500 
m2. Maximale chalet-grootte is 55 m2.. Het is een 
kindvriendelijke camping met een grote trampoline, 
speeltuin en zandbak. In het speelbos met trapveld 
mogen hutten gebouwd worden. Tevens is er een 
waterpomp. Met zand kunnen de kinderen hun ei-
gen	‘waterwerken’	aanleggen.	

Harfsen
Harfsen is een gezellig dorp dat ligt 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 1788 en Kring van Dorth 265 inwoners, heeft een zeer actief verenigings- 
leven. Het dorp telt er een kleine 40, breed variërend van o.a. sport tot belangen- 
behartiging en van toneel tot muziek. Achterin dit boekje vindt u daar meer informatie 
over. 

Ondernemers
Maar ook een bezoekje aan één van de Harfsense ondernemers kan zeker de  
moeite waard zijn. Veelal mensen die grote deskundigheid koppelen aan de vaak zeer  
verhelderende 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 spreukentuin bestaat uit een grote tuin met twee 
vijvers. Rondom deze vijvers worden spreuken en 
gezegdes uitgebeeld die allemaal gemaakt zijn van 
oude materialen die te vinden zijn op de boerderij. 
In	de	 tuin	vindt	u	ook	een	 rustpunt	waar	u	koffie/
thee met lekkers, frisdrank, cup à soep of een ijs-
je kunt pakken. Dit is op basis van zelfbediening. 
Het geld mag contant in het kluisje of kan worden 
overgemaakt.
Verder hebben we nog een zaaltje waar we op 
afspraak groepen ontvangen voor een verjaardag, 
jubileum of personeelsfeestje.

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 boerde-
rij ligt op een steenworp afstand van het prachtige 
Achterhoekse Harfsen in het voor die streek zo ty-
pische 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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Berry en Konni Verhoogt 
E-mail: info@campingdewaterjuffer.nl

Camping De Waterjuffer
Ontspannen en genieten in de Achterhoek

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

Camping De Waterjuffer is een oase voor iedereen 
die rust en ruimte op kleinschalige velden in een 
groene parkachtige omgeving waardeert. Voor 
rustzoekers en senioren is het echt genieten en tot 
jezelf komen. Het landschap is prachtig en divers: 
van weides tot bos en van vlak tot glooiend; ideaal 
voor	mooie	fiets-	en	wandeltochten.
Verder beschikt de camping over een speeltuin, 
dierenweide en een natuurbad met zandstrand.
Er is ruime parkeergelegenheid en een oplaadpunt 
voor uw e-bike. Het park is voorzien van vier kwa-
litatieve en keurig verzorgde sanitairgebouwen. 
Daarvan zijn er drie verwarmd.

Brasserie De Waterjuffer
Gewoon ... lekker eten

Jufferdijk 4 | 7217 PG Harfsen | 0573 820901 | www.campingdewaterjuffer.nl/brasserie

Brasserie De Waterjuffer bevindt zich bij de in-
gang van de mooie Camping De Waterjuffer. In het 
restaurant kunt u genieten van een lekker hapje, 
heerlijke lunch- en dinergerechten en een gezellig 
drankje. Of proef eens één van onze heerlijke kof-
fie-varianten,	elk	kopje	vers	gemalen!	Wij	wensen	
u een gezellig verblijf en smakelijk eten. 
Tijdens de herfst- en wintermaanden is de Brasse-
rie een mooie locatie voor grotere feestgezelschap-
pen vanaf 35 tot 80 personen. Informeer naar de 
mogelijkheden. Wij heten u van harte welkom en 
staan u graag te woord!

E-mail: info@campingdewaterjuffer.nl
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Gebakhuus
B&B, Koffie & Gebak, High Tea, Catering en Evenementen

Peppeldijk 1 | 7216 PK Kring van Dorth | 06 20522765 | www.gebakhuus.nl

Gebakhuus is een horecagelegenheid in het bui-
tengebied waar u kunt genieten van een high tea, 
koffie	met	gebak	en	een	lunch	met	landelijk	uitzicht.	
Ook kunt u bij ons overnachten in onze luxe B&B, 
waarbij u gebruik kunt maken van de jacuzzi en 
sauna. Onze sfeervolle locatie leent zich uitstekend 
voor vergaderingen en trainingen, feesten, partijen 
en bruiloften. Uiteraard kunnen wij u hierbij ook 
voorzien van lunch, diner en hapjes. Met regelmaat 
organiseren we leuke activiteiten, bijvoorbeeld 
onze bloemschikworkshops. Kijk voor het actuele 
aanbod	 op	 onze	 website	 en/of	 facebookpagina!	
Onze B&B is het hele jaar geopend. 

Openingstijden: 1 april - 30 september op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 10.00-17.30 uur. 
1 oktober - 31 maart alleen op afspraak geopend. 
E-mail: info@gebakhuus.nl 

Rad van Avontuur / De Wever
De ideale partner voor feestjes, catering en snacks

Lochemseweg 134a | 7217 RL Harfsen | 06-23879525 | www.radvanavontuur.info

Het Rad van Avontuur 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	vind	u	aan	het	plein	‘De	Wever’	waar	u	van	
donderdag	 t/m	 zondag	 (16.00-20.00	 uur)	 terecht	
kunt om gezellig een hapje te eten of voor het af-
halen van diverse snacks, huisgemaakte frietjes en 
diverse maaltijden. 

Voor meer informatie: 
www.cateringloo.nl of 0570-543000
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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. 
Opgeven voor een workshop kan door te mailen 
naar AfriKan@planet.nl.

Stichting Kattendorp
Voor een veilig tehuis

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

Stichting Kattendorp biedt in het bosrijke buiten-
gebied van Harfsen een veilig thuis aan ca. 200 
katten, die in de maatschappij geen plekje (meer) 
hebben. 
Iedere vrijdagmiddag en eerste zondag van de 
maand is Kattendorp te bezoeken van 14.00 tot 
uiterlijk 17.00 uur. De toegang is gratis; een donatie 
wordt gewaardeerd. 
Vanuit Harfsen vind je Kattendorp even voorbij 
Camping	Braakhekke/Landgoedwinkel	De	Winde,	
in de bocht rechtsaf de Kapeldijk op, bij het rode 
afdakje rechtsaf, parkeren voor het hek.

E-mail: info@kattendorp.nl
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Boerderij Beekhof is een melkveebedrijf in Kring 
van Dorth waar men tijdens een rondleiding alles 
kan leren over het leven van een boer! 
Neem ook een kijkje in de boerderijwinkel. Hierin 
verkopen we voornamelijk vlees en seizoens- 
gebonden producten zoals jam, honing, groentes 
en kalebassen. 
Kom dus snel langs voor een lekker stukje kalfs-
vlees, verse melk uit de tank of een ijsje! 
Je bent van harte welkom bij Boerderij Beekhof! 

Boerderij Beekhof
Ervaar het leven van de boer

Bathmenseweg 9 | 7216 PB Kring van Dorth | 06 51208014

E-mail: kimbeekhof@hotmail.nl

Melkveehouderij Klein Reeve en Pluktuin ‘t Hofje
Pluk de dag

Reeverweg 52 | 7217 TG Harfsen |06 10062812 | www.facebook.com/pluktuinhethofje

Melkveehouderij	 Klein	 Reeve	 en	 pluktuin	 ’t	 Hofje	
zijn gelegen op een eeuwenoud erf aan de rand 
van de Gorsselse Heide. In het voorjaar van 2022 
is er een compleet nieuwe stal gebouwd. De inrich-
ting is conform de laatste wet- en regelgeving op 
het gebied van welzijn, voeren, verlichting, koe-
comfort en huisvesting. Elke zaterdag verkopen wij 
onze verse, rauwe melk aan huis. 
In de pluktuin, met voornamelijk een-jarige bloe-
men	en	diverse	soorten	dahlia’s	kunt	u	vanaf	 juni	
komen plukken. Altijd al eens op een melkveehou-
derij willen kijken? In combinatie met een bezoekje 
aan de pluktuin bent u van harte welkom! 

Pluktuin	 open	 van	 juni	 t/m	 september	 op	woens-
dag- en vrijdagmiddag en zaterdag gehele dag.
E-mail: kleinreeve@hetnet.nl
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De Struintuin
Zelf lekkere verse groenten oogsten

Heideweg (tussen nr. 7-9) | 7217 TE Harfsen | 06 42128690 | www.struintuin.com

Bij de Struintuin oogst je zelf groenten, fruit en  
bloemen. Verser kan niet! 
Alles wordt geteeld op een natuurlijke manier zon-
der gif en zonder spitten. Ook staan er veel bloe-
men en planten die nuttige insecten aantrekken, 
zoals bijen, vlinders en lieveheersbeestjes. Goed 
voor de bodem en goed voor de biodiversiteit. Met 
een mooi woord: natuurinclusieve landbouw. 
De	Struintuin	 is	 open	 van	woensdag	 t/m	zondag.	
Weeg het thuis en reken online af. Als de tuinder er 
is kun je ook contant betalen. 
Kijk voor actuele openingstijden en voor meer infor-
matie op www.struintuin.com.

Instagram: @hanna_de.struintuin
https://www.facebook.com/struintuin
E-mail: hanna@struintuin.com 

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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René Meutstege Uitvaartzorg 
Afscheid kunnen nemen op je eigen manier

Wikkemaatsweg 2b | 7217 PN Harfsen | 06 43215385 | www.renemeutstegeuitvaartzorg.nl

Bij het uitkiezen van een uitvaartondernemer gaat 
het om het goede gevoel. Op één van de kwets-
baarste momenten in uw leven moeten er belang-
rijke beslissingen genomen worden. Daarbij wilt u 
zich op uw gemak voelen. Wat veel mensen over 
mij zeggen is dat ze zich op hun gemak voelden bij 
mij om in een periode vol met emoties het proces 
van het organiseren van de uitvaart te doorlopen. 
Op de achter grond als het kan, wat meer op de 
voorgrond als het gewenst of nodig is.
Mijn missie is een persoonlijke uitvaart verzorgen 
die past bij de overledene en die bij de nabestaan-
den zorgt voor een troostrijke herinnering.

24/7	bereikbaar	
E-mail: rene@renemeutstegeuitvaartzorg.nl 

Protestantse Gemeente Harfsen
Klein en betrokken

Sporkehout 4-6 | 7217 TN Harfsen | 0573 431729 | www.harfsen.nl/kerk

Klein en betrokken - dat is onze protestantse ge-
meente. Omzien naar elkaar - dat is onze opdracht 
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 om 
10.00 uur een dienst en vanaf ongeveer 11.00 uur 
koffie	voor	iedereen.	Ook	zijn	er	zalen	voor	verga-
deringen, lezingen, concerten en bijeenkomsten. 
Met	of	zonder	koffie/thee/lunch.	Wees	welkom!

Contact kerk: scribaPG@harfsen.nl 
Beheerder Ons Gebouw: jan.sluys@gmail.com  
Tel. 06-53387749 
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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 cen-
trum van Harfsen. In de sportzaal kan men terecht 
voor allerlei vormen van sport en spel. In de cultuur-
zaal treffen o.a. muzikanten (fanfare, malletband 
en accordeon) elkaar. In de bovenzalen (ook per lift 
bereikbaar) vindt men kleine en grote vergader- en 
instructiezalen waar o.a. wordt gebridged, gekaart 
en gesjoeld. Op deze verdieping bevindt zich tevens 
het gezellige café waar diverse activiteiten worden 
georganiseerd, zoals het Muziekcafé, pubquizen 
en de barcompetities. Ook staan hier twee biljart- 
tafels voor de liefhebbers.

Voor informatie en reserveringen:
Hennie Heethaar, 06 23848527
E-mail:	info@hoeflo.nl

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 meer 
over de ontwikkelingen op onze school. 

Facebook: Beatrixschool Harfsen
E-mail: beatrixschool@poolsterscholen.nl
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E-mail: secretaris@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl

Ontmoetingsplek de Veldhoek is de plek waar  
65-plussers	 uit	 Harfsen/Kring	 van	 Dorth	 terecht	
kunnen voor een keur aan activiteiten van leesclub 
tot	bingo,	fitness,	lezingen,	biljart	en	spelletjesmid-
dagen. U ontmoet er andere dorpsgenoten in een 
gemoedelijke sfeer. De Veldhoek is doordeweeks 
dagelijks geopend met een ochtend- en middag-
programma. Het wordt gerund door vrijwilligers. 
U kunt geheel vrijblijvend binnenlopen om eens 
te kijken of de Veldhoek ook voor u iets kan be-
tekenen. Om maandelijks op de hoogte te worden 
gehouden van het programma kunt u kosteloos ons 
maandblad de Veldpost toegestuurd krijgen.

Ontmoetingsplek de Veldhoek 
De huiskamer van Harfsen

Gentiaan 1 | 7217 TV Harfsen | 0573 432011 | www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl

Welzijnscoördinator Hellen Strik 
Een onsje welzijn , scheelt een kilo zorg

Gentiaan 1 | 7217 TV Harfsen | 06 42050353 | www.welzijn-harfsen.nl

Ik ben Hellen Strik, de onafhankelijke welzijnscoör-
dinator	voor	u	als	 inwoner	van	Harfsen/Kring	van	
Dorth, dus voor jong en oud. Soms zit u met een 
zorg- of hulpvraag en weet u niet tot wie u zich moet 
wenden. Als coördinator kan ik u daarbij helpen (en 
dat is gratis). U kunt bij mij terecht voor alle soorten 
vragen of advies over uiteenlopende onderwerpen, 
zoals gezinsproblemen, ondersteuning bij (langer) 
thuiswonen, druk van mantelzorg, het invullen van 
officiële	 documenten	 of	 simpel	 voor	 een	 praatje?	
Schroom niet om contact met mij op te nemen, ik 
sta graag voor u klaar. Samen gaan we op zoek 
naar oplossingen.

E-mail: harfsenenwelzijn@gmail.com
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Enadco BV & Atty van de Brake Communicatieadvies
Voor duurzaam bouwadvies & zakelijke teksten

Jufferdijk 8 | 7217 PG Harfsen | 06 53404737 | www.enadco.nl | www.attyandebrake.nl

Ing. Theo Smidt en Atty van de Brake wonen en 
werken in het buitengebied aan de Jufferdijk in 
Harfsen. Theo adviseert particulieren en profes- 
sionals over energieneutraal en duurzaam bouwen. 
Atty is tekstschrijver. Samen schreven ze het boek 
Eenvoudig duurzaam bouwen (2021). 
De woning met het reuzenkonijn in de boomgaard 
is op afspraak te bezoeken als voorbeeld van een 
energieneutrale woning zonder warmtepomp.
Naast de passie voor duurzaam leven werkt Theo 
graag in de grote tuin met een natuurlijke vijver 
én zwemvijver. Het stel plaatst regelmatig nieuwe 
kunstwerken in de tuin. 

Bezoektijden (beelden) tuin: op afspraak.
Duurzaam bouwadvies: Theo Smidt: 06 53404737
Zakelijke teksten: Atty van de Brake: 06 51161523 E-mail: info@bjorndesign.nl

Bjorn ontwerp - reclame is sinds 2019 gevestigd 
in Harfsen en is een allround reclamebedrijf. Wij 
ontwerpen en realiseren diverse projecten op het 
gebied van ontwerp en reclame voor bedrijven,  
organisaties, verenigingen en particulieren.
Voor het maken van uw logo tot complete huisstijl, 
autobestickering, gevelreclame, bedrijfskleding en 
overige reclame-uitingen.
Ook voor motorstickers en autowrap kunt u bij ons 
terecht. Wij werken samen met u aan de juiste 
uitstraling. Kom gerust eens langs en vraag vrijblij-
vend naar de mogelijkheden.

Bjorn Ontwerp - Reclame
Samen werken aan de juiste uitstraling 

Broekstraat 3 | 7217SL Harfsen | 06 28185357 | www.bjorndesign.nl
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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

E-learning Made Easy
Expert in zorg en welzijn

Het Hazenveld 74 | 7217 TZ Harfsen | 085 8769599 | www.elearningmadeeasy.nl

Ir. Hedwig Schlötjes-Belle
E-mail: hedwig@elearningmadeeasy.nl

E-learning Made Easy bestaat sinds 2012 en 
is sinds november 2020 in Harfsen gevestigd. 
E-learning Made Easy ontwikkelt online cursus-
sen voor de ouderen- en gehandicaptenzorg. Met 
deze online cursussen kunnen medewerkers vol-
doen aan wettelijke scholingsverplichtingen. Maar 
naast verplichte e-learnings biedt E-learning Made 
Easy ook een waaier van online cursussen rond 
andere onderwerpen, van omgaan met ziekten tot  
organiseren van activiteiten tot rapporteren volgens 
de SOAP methode. Benieuwd geworden naar wat 
E-learning Made Easy biedt? Bezoek onze website 
www.elearningmadeeasy.nl 



28 29

Insta: ROBUFit
FB: ROBUFit
E-mail:	robufit@gmail.com

Sporten in de mooie buitenlucht van Harfsen! 
ROBU Fit verzorgt bootcamps, personal training 
en kidsbootcamps. Trainen met verschillende oe-
feningen met een gezellige groep. Onder ervaren 
begeleiding van Robin sport jij op de juiste manier!
Van rustig opbouwend bewegen naar uithoudings-
vermogen!
Kom jij ook een keer langs? De eerste les is altijd 
vrijblijvend! 
Meer informatie? Neem dan een kijkje op de web-
site:	robufit.nl

Robu Fit
Sporten op de juiste manier

Ericalaan 26 | 7217 SX Harfsen | 06 81742927 | www.robufit.n

Sportservice Lochem is een ambachtelijk bedrijf 
dat op 1 november 2019 haar 25 jarig jubileum 
vierde.
Het bedrijf is gespecialiseerd in het slijpen van uw 
schaatsen en waxen van skies op een ambach-
telijke manier. Zo blijft de kwaliteit van de ski en 
schaats gewaarborgd.
Tevens is het bedrijf al 25 jaar een toonaangevend  
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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Katja Witsenburg
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 begelei-
ding voor jong en oud belangrijk zijn om vol zelf- 
vertrouwen door te kunnen groeien. Bij Spel  
Therapie Studio biedt Katja Witsenburg spel- 
therapie, Integratieve kindertherapie, EMDR voor 
kinderen 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.

Met	 AlexanderTechniek	 leer	 je	 licht	 en	 efficiënt	
bewegen zonder onnodige (spier)spanning: thuis, 
op het werk, bij sport, paardrijden, muziekmaken 
...	 	 Het	 voorkomt/verhelpt	 blessures,	 werkt	 ook	
geestelijk weldadig uit en verbetert je algehele 
functioneren.    
In de lessen leer je onnodige spanning herkennen 
en	 achterwege	 te	 laten	 bij	 (gaan)	 zitten/staan,	
lopen, tillen, computerwerk. Je leert lichtheid en 
gemak bij alles wat je doet: thuis, op het werk en 
in je vrije tijd. Met AlexanderTechniek haal je het 
beste uit jezelf!    

AlexanderTechniek ‘Ruimte bij Bewegen’
Licht en Efficiënt bewegen, optimale houding

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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7.  Oorlogsmonument Harfsense Steeg 
 Monument ter herdenking van de 

neergestorte Lancaster bommen- 
werper JB 603 in 1945. Hierbij kwa-
men alle zeven bemanningsleden om 
het leven.

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 
standaard rode dakpannen.

9.  Kapel in Oud Harfsen 
 Hier op de hoek heeft vanaf de 14de 

eeuw de St. Anthonius Kapel ge-
staan. Helaas is de Harfsense Kapel 
in 1860 gesloopt. Toch blijft de kapel 
nog steeds tot de verbeelding spre-
ken .

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 nat heide-

gebied en behoorde eeuwenlang tot 
het markengebied; een onverdeeld 
gebied dat in gemeenschappelijk ge-
bruik en beheer was van omwonende 
boeren. Nu is Stichting IJsselland-
schap 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 Slag-

man en was in de oorlog een broei-
nest van verzet. Tientallen onderdui-
kers, piloten, Joden en knokploegen 
hebben daar onderdak gezocht en 
gekregen. Bij de razzia op 14 okto-
ber 1944 werd de boerderij verwoest. 
Maar in het kader van de Wederop-
bouw weer vernieuwd.

14. Sportpark Het Schoolder 
 De voetbalvereniging werd opgericht 

op 21 januari 1949 vanuit de Chris-
telijke Jonge Mannen Vereniging en 
begon met twee elftallen te voetbal-
len in de competitie. In 1953 werd de 
naam gewijzigd in Sport Vereniging 
Harfsen. In 1990 werden hier ook ten-
nisbanen aangelegd. 

15. Struintuin aan de Heideweg
 

De Struintuin is medio 2020 gestart 
met de verkoop van verse groenten. 
In 2021 zijn daar bloemen bijgeko-
men. Er wordt hier op een natuurlijke 
manier gewerkt, zonder gif en zonder 
spitten.

1.  Kunstwerk 
 Dit kunstwerk is gemaakt door beeld-

houwster Linda Verkaaik. Het stelt 
het voortkabbelend lief en leed voor 
in Oud- en Nieuw Harfsen. O.a. de 
Harfsense beek, de kapel, de school 
en de trambaan. Uitgevoerd in brons.

2.  Marijkeboom 
 De Marijkeboom werd geplant na de 

geboorte van prinses Marijke. Later 
liet ze zich prinses Christina noemen. 
Geboren op 18 februari 1947, overle-
den op 16 augustus 2019.

3.  Klokkenstoel / Ons Gebouw 
 

Nadat de kerkelijke gemeente op 1 ja-
nuari 1961 zelfstandig was geworden 
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/Kunstwerk
 

Deze werd aangelegd om te gebrui-
ken als de andere lanceerplaats zou 
worden verwoest. Zichtbaar is nog de 
cirkel om te richten op Antwerpen. Op 
deze plek werd in 2021 een kunst-
werk geplaatst waarmee de lancering 
van een V-I is afgebeeld, gericht op 
Antwerpen. Dit kunstwerk, uitgevoerd 
in corten staal, werd ontworpen door 
Anneke Hogenhout.

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.

Verklaring cijfers fietsroute
De	fiets-	en	wandeltochten	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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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  
uitgebreid over de diverse mogelijkheden.

Schoonheidssalon Irene
Studio voor huidverzorging

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

E-mail: info@schoonheidssalonirene.nl

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 afspraak maken. Ga 
naar www.kapsalongea.nl en klik op afspraak ma-
ken.
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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 in het 
centrum van Harfsen, op de begane grond, zodat 
die voor iedereen toegankelijk is. Dit jaar viert ze 
haar 20 jarig jubileum.Vanaf 2017 is Diane ook me-
disch pedicure waardoor ze diverse voetproblemen 
kan en mag behandelen. Zo kunnen mensen met 
diabetes of reuma bij haar terecht voor deskundige 
voetzorg. Daarnaast heeft Diane vele jaren in de 
zorg gewerkt, waardoor ze veel ervaring heeft op-
gedaan in het werken met (vooral oudere) mensen

Mobiel: 06 29466884
E-mail: diane@pedicure-harfsen.nl
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Welkom bij Pedicure Rian.
Uw voeten zijn uw fundament en zeer belangrijk om 
gezond te houden.
U kunt bij mij terecht voor een pedicure behande-
ling en voor complexe voet- en nagelproblematiek.
Verder zijn risicovoeten die zijn ontstaan door dia-
betes, oncologie, ouderdom, reuma, spasticiteit en 
verwaarlozing bij mij in goede handen.
Online een afspraak maken is mogelijk.

Pedicure Rian
Medisch pedicure en oncologisch voetzorgverlener

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

E-mail: info@pedicurerian.nl

06-31781190 (mens) | 0573-430244 (dier)
E-mail: lucas@dynamique-gezondinbalans.nl (mens)
E-mail: mirjam@dynamique-gezondinbalans.nl (dier)

DynamiQue-Gezond in Balans is een praktijk waar je 
voor	jezelf	en/of	je	dier	terecht	kunt	voor	behandeling	
en ondersteuning bij mentale en fysieke klachten. 
Het leven is een dynamisch proces van balans 
houden, van beweging en stilstaan, inspanning en 
ontspanning, pieken en dalen en een dynamische 
balans tussen lichaam en geest. Leven is bewegen, 
bewegen is dynamisch leven. Dynamiek is energie, 
zonder energie is er geen leven.
Als een mens of dier uit evenwicht raakt is de balans 
weg. Als de balans weg is slaat de wijzer uit naar de 
verkeerde kant en ontstaat er ziekte. 
Wij	helpen	jou	en/of	je	dier	weer	een	gezond	even-
wicht te vinden; de dynamische balans.

DynamiQue - Gezond in balans
Zonder energie is er geen leven

Bremweg 6 | 7217 RR Harfsen | www.dynamique-gezondinbalans.nl
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Esther Evers Coaching
Coaching met beide benen op de grond

Callunahof 8 l 7217 ST Harfsen l 06-19638294 l www.estherevers.nl | www.ee-jongerencoaching.nl

Zit je minder lekker in je vel, wil je dichterbij je ge-
voel of je intuïtie komen? Door middel van coaching 
kan ik je helpen om dichterbij je authentieke zelf 
te komen en vanuit daar jouw pad te gaan be-
wandelen. Ik werk op basis van sjamanisme, wat 
staat voor een diepe verbinding met de natuur en 
je eigen spirituele pad. Daarnaast ben ik jongeren-
coach en hooggevoeligheidsdeskundige. Bij mij is 
een gesprek nooit zomaar een gesprek. Ik maak 
gebruik van de tools van de opleidingen en van de 
levenservaring die ik heb opgedaan. Zo kunnen we 
gaan wandelen, een creatieve sessie doen of gaan 
werken aan je ontspanning. 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op of kijk 
www.estherevers.nl | www.ee-jongerencoaching.nl
E-mail: info@estherevers.nl

Meer informatie:
Ruth Wilgenhof
E-mail: home@undertheappletree.nl

Under The Appletree 
Healthy & Happy Living

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

Bewegen met plezier, werken aan ontspanning 
en bijdragen aan een goede gezondheid! Met een  
ruime	 ervaring	 als	 coach	 en	 fitnessondernemer	
verzorgt Ruth van Under The Appletree work-
shops, retraites en 1 op 1 sessies aan bedrijven en  
particulieren. 
Met enthousiasme en creativiteit geeft ze o.a. 
klanksessies op locatie, teambuilding activiteiten, 
yoga workshops en oerwandelingen. Dit alles voor 
wellness, plezier, ontstressen en een betere balans 
in lichaam en geest. 
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Marieke vertaalt jouw wensen naar de meest 
prachtige ontwerpen. Deze komen tot stand op 
traditionele wijze met liefde voor dit oude ambacht.
Ze werkt met de mooiste materialen, weelderig 
goud, zilver en schitterende edelstenen. Tevens 
is er de mogelijkheid om dierbaar goud te her- 
gebruiken. 
Naast een collectie unieke sieraden kun je bij  
Marieke terecht voor maatwerk. Denk hierbij aan 
verlovings- & trouwringen, geboortejuwelen, maar 
ook voor as- & herinneringssieraden. 
Haar atelier is op afspraak te bezoeken via info@
goudsmidmariekewilgenhof.nl of bel 06-48780703.

Marieke Wilgenhof Goudsmid & Juweelontwerp
Liefde voor het ambacht

Lochemseweg 121 | 7217 RC Harfsen | 06 48780703 | www.goudsmidmariekewilgenhof.nl

E-mail: info@goudsmidmariekewilgenhof.nl

ISCHA Gewoon Bijzonder
Voor kleding, cadeaus en (woon)decoraties

Lochemseweg 98a | 7217 RJ Harfsen | www.ischamode.nl 

Op 15 april 2022 is er een hele leuke winkel die 
voorzien is van damesmode, cadeautjes en (woon) 
decoratie geopend in het oude pand van Twee- 
wielerij Woessink. Als de vlaggen buiten hangen 
zijn we geopend, zowieso op de woensdag, vrijdag 
en zaterdag. Samen met mijn vriend Günther heb ik 
een	fijne	plek	gecreëerd	waar	hopelijk	veel	mensen	
van komen genieten. Zeker 2 à 3 x per maand (of 
meer) zijn er nieuwe items te vinden in de winkel. 
Als het goed is, is er voor ieder wat wils. Geef voor-
al aan waar behoefte aan is. Kom zelf binnen, kijk, 
voel	en	ervaar.	Koffie	en	thee	staat	altijd	klaar.	
Ik hoop jullie binnenkort te ontmoeten.
 

E-mail: info@ischamode.nl
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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

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
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Loman B.V. 
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.

Mobiel 06 11460257 
E-mail: info@lomanharfsen.nl

Garage Slettenhaar
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, zeer goed uitgeruste 
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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Schoneveld BV / Oonk Tuinen
Veelzijdig in tuinaanleg en alle grondwerken

Koelerweg 1 | 7217 SP Harfsen | 06 53790441 | www.schoneveldbv.nl

Mobiel: 06 53790441
E-mail: info@schoneveldbv.nl 

Sinds januari 2022 zijn Schoneveld BV en Oonk 
Tuinen een mooie samenwerking aangegaan. Wij 
bieden een uitgebreid dienstenpakket in grondver-
zet, tuinaanleg, straatwerken en erfverharding. U 
kunt bij ons bemande machines huren, maar we 
nemen ook totaalprojecten aan. 
Met ruim 75 jaar ervaring streven wij er naar om 
elk project vakkundig, nauwkeurig en geheel naar 
wens op te leveren. Wij houden de regie in handen 
waardoor u maar één aanspreekpunt heeft.

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.

Facebook: BeltmanAlmen
YouTube: BeltmanAlmen
E-mail: info@beltman-almen.nl
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Terry Lansink Tuin Totaal biedt alle facetten van 
het hoveniersvak aan, zoals aanleg, renovatie, on-
derhoud van tuin en gazon, maar ook straatwerk, 
boomverzorging en het plaatsen van schuttingen. 
Ik heb mij vooral gespecialiseerd in het onderhoud 
en renovatie van tuinen. Ik kan u helpen met een 
beplantingsplan en alle gewenste planten en bomen 
leveren. Het onderhoud van uw tuin kan op afroep, 
een voorjaars- en najaarsbeurt of maandelijks, zo-
dat u er geen omkijken meer naar heeft. Ik heb me 
gespecialiseerd	 in	 het	 onderhoud/snoeien	 van	 bo-
men. Wordt de boom in uw tuin te hoog, moet hij ge-
snoeid worden of wilt u hem liever kappen, hiervoor 
heb ik de juiste kennis en materialen. 

Terry Lansink Tuin Totaal
Voor een totaal tuinpakket

Bielderweg 4 | 7217 PJ Harfsen | 0573 848678 | www.terrytuintotaal.nl

E-mail: info@terrytuintotaal.nl

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.

Mobiel: 06 51108559
E-mail: klumph@planet.nl
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Roel Voskamp Hovenier
Maatwerk in groenvoorzieningen

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

Meer informatie:
Mobiel: 06 22720260 | appen: 06 36459158
E-mail: roelvoskamphovenier@kpnmail.nl

Roel Voskamp Hovenier is een bedrijf in het buiten-
gebied van Harfsen dat zich heeft gespecialiseerd 
in onderhoud en renovatie van tuinen - grasvelden 
- rozen - en groenvoorzieningen voor particulieren 
en bedrijven. Maatwerk in een persoonlijke relatie 
met opdrachtgevers is voor Roel Voskamp al 40 
jaar vanzelfsprekend.
Met een uitgebreid machinepark en een scala aan 
mogelijkheden voor plantgoed - graszaad - mest-
stoffen natuurlijke en praktische werkwijzen gaat 
Roel met de tijd mee en is klaar voor de toekomst.

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  
oplossing. 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
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Evenementen 
Fakkeloptocht en Paasvuur
Op Eerste Paasdag wordt traditioneel 
een fakkeloptocht gehouden naar het 
paasvuur, die georganiseerd wordt door 
buurtvereniging 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-	 en/of	 fiets-
tocht en een kleedjesmarkt. 

Meifeest
Ieder jaar in mei organiseert het Jong 
Harfsen Feestteam een gezellig feest in 
‘de	Bos’	aan	de	Overveldweg	voor	 jong	
en oud.

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
Eind 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.

Weekmarkt
Elke dinsdagmiddag kan men terecht op 
de markt op ‘Ons Plein voor o.a. groen-
ten, vlees, vis, noten en kaas.

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

Avond Fiets4daagse Harfsen
Jaarlijks wordt er in het voor- en najaar een  
fietstocht	georganiseerd	door	vele	vrijwilligers.
Informatie: jrklumper@hotmail.com

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

Wij heten je van harte welkom in onze B&B De  
Okkernoot. Ervaar de rust en de ruimte die het 
prachtige Achterhoekse landschap te bieden heeft. 

B&B De Okkernoot
Koelerweg 4 | 7217 SP  Harfsen | 06-21983787
info@de-okkernoot.nl | www.de-okkernoot.nl

Fietsclub ‘Rondje Harfsen’
Elke	woensdagmiddag	fietsen	rondom	Harfsen.
Vertrek	13.30	uur	vanaf	Dorpshuus	Hoeflo.
Voor meer informatie:
Henk Klein Brinke, tel. 0573 431781 
Arjan Meijerink, tel. 0573 431591

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



60 61

Ondernemers Vereniging Harfsen
Secretariaat: 
Bielderweg 6 | 7217 PJ Harfsen
ovharfsen@gmail.com

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

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

Sjoelclub ‘Het Snelle Schijfje’

Oranjevereniging  
Harfsen - Kring van Dorth
Secretariaat: Marcel Beltman
www.harfsen.nl/oranje	
oranjeverenigingharfsen@gmail.com

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

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

SV Harfsen - Voetbal
Sportpark 't Schoolder
Reeverweg 36a | 7217 TE Harfsen
www.harfsen.nl
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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

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

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!
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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


