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Welkom in Harreveld!

ls (nieuwe) inwoner van Harreveld mogen we u dit
informatieboekje aanbieden namens Dorpsbelangen Harreveld.
We hopen dat het een handreiking is om optimaal te kunnen genieten
van al het moois dat Harreveld te bieden heeft.
Variërend van informatie over de diverse verenigingen en bedrijven tot
aan handige websites, oude gebruiken en tradities…
		
We hopen u hiermee van dienst te zijn en wensen u veel
woonplezier in ons mooie dorp.
Harreveld is één van de kleine kernen in de gemeente Oost Gelre. Het is onbekend
wanneer Harreveld precies ontstaan is, de oudste vermeldingen van een huis stammen
uit het jaar 1200.
Na de middeleeuwen kreeg Harreveld de status van havezate. Oude benamingen voor
de havezate Harreveld waren: Herveld, Harveld, Harvelt, Hervelde, Herveld en
Herfelde.
Het voormalige terrein van de havezate is vandaag de dag
nog herkenbaar op de plattegrond van Harreveld
doordat de oude gracht nog altijd op dezelfde plaats
gesitueerd is.
Eén van de bekendste Harrevelders in de geschiedenis
is de Freule van Dorth.
Zij verwierf bekendheid door haar executie na
gebeurtenissen rondom 1799 toen de Bataafse Republiek
de staat van beleg uitriep in deze omgeving. Een rijke geschiedenis dus.

Geïnteresseerd?
Kijk dan ook eens op www.oudheidkundelichtenvoorde.nl
of in het boek: Harreveld doorgrond.

H

arreveld heeft een gunstige ligging. Per auto bent u direct op de
N18 (Twenteroute) en binnen 10 minuten op de A18 .
Ook is er op loopafstand een prima verbinding met de bus voor
reizigers met het openbaar vervoer naar Doetinchem, Enschede
en naar de treinstations in Lievelde en Varsseveld.
Naast alle gegevens in dit boekje is er veel informatie te vinden op:
www.harreveld.nl en over gemeentelijke zaken op: www.oostgelre.nl

De gemeente Oost Gelre wordt gevormd
door de kernen Groenlo en Lichtenvoorde
en de kerkdorpen Harreveld, Lievelde,
Mariënvelde, Vragender,
Zieuwent en Zwolle.
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Noaberschap, buren

et samenleven met buren kent vele gebruiken. Het aangename is
feitelijk dat je niets verplicht bent. Het sociale contact tussen de
buren kenmerkt zich door een aantal activiteiten bij bijzondere
gebeurtenissen.
In dat kader, een goede buur is beter dan een verre vriend, brengen wij
u op de hoogte van een aantal gebruiken en tradities:
• Buurt maken
• Welkom in de buurt (welkomstboog)
• Buurtactiviteiten
• Kroamschudden
• Rouw
• Trouw
• Ni’joarwinnen
• Abraham / Sarah
• Meiboom
Per buurt kunnen er nuances zijn in genoemde tradities.
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Algemeen

Elke vereniging/stichting geeft d.m.v. een zelf aangeleverde tekst uitleg
over hun activiteiten/doelen.

Dorpsbelangen Harreveld
eze vereniging zet zich in voor het algemeen belang van het dorp
Harreveld en probeert de leefbaarheid van het dorp te verbeteren.
Daarvoor kan ze zelf actie ondernemen, maar ook initiatieven van
verenigingen of individuele personen steunen. Basis voor wat men wil
bereiken is het dorpsplan.
In dit plan, dat met medewerking van zoveel mogelijk Harrevelders tot
stand komt, staat aangegeven hoe Harreveld er in de (nabije) toekomst
dient uit te zien.

D

Contacten: De vereniging probeert met inwoners en de andere
verenigingen goede contacten te onderhouden en probeert overleg en
samenwerking te stimuleren. Zaken waar DBH zich mee bezig houdt zijn
o.a.;
• Welkom in Harreveld boekje
• nieuwsbrief
• ondersteuning/financiering kleine initiatieven
Omdat uiteindelijk de gemeenteraad van Oost Gelre beslist wat er
gebeurt in de openbare ruimte van Harreveld, onderhoudt de stichting
goede contacten met de raad, maar natuurlijk ook met
B&W en uitvoerende ambtenaren.
Meer informatie vindt u op db.harreveld.nl

-3-

Geloofsgemeenschap H. Agatha / Sint Ludger
e Parochie is opgericht in 1895. Tot 2010 was de H.Agatha een
eigen Parochie, hierna is de Parochie een onderdeel van de nieuwe
Ludger Parochie geworden. In deze nieuwe Parochie zijn 8 stuks buurt
parochies/locaties opgenomen.
De Ludger Parochie heeft een pastoor en een aantal pastorale
medewerkers. Samen met de pastoraatgroepen verzorgen zij de
vieringen in de kerk.
De Kerk heeft 3 koren, een dames koor, een herenkoor en een
gemengd koor.

D

De kerk is in 2011 geheel gerestaureerd en voorzien van nieuwe leien.
De plaatselijke locatieraad verzorgt de dagelijkse werkzaamheden
en activiteiten.
De begraafplaats is een onderdeel van de H.Agatha kerk, hier kan men
worden begraven, bijgezet worden in een urnengraf, maar de as kan ook
uitgestrooid worden op de strooiweide.
Contact: harreveld@sintludger.nl
Zie ook: sintludgernu.nl
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Dorpshuis ‘t Kempken
orpshuis ‘t Kempken in Harreveld is een multifunctioneel gebouw
dat al sinds 1974 onderdak biedt aan vele verenigingen en haar
gebruikers uit Harreveld en omgeving.
Eind 2011 t/m begin 2013 vond er een grote verbouwing/nieuwbouw
plaats. Hierdoor heeft het Dorpshuis momenteel een mooie foyer waar
men kan kaarten, bridgen en biljarten, of in de ‘huiskamer’ gewoonweg
gezellig bijeen kan komen om het laatste nieuws uit te wisselen of een
krant of boek te lezen.
Tevens is er een grote multifunctionele zaal waarin o.a. volleybal, gym,
badminton, streetdance en turnen wordt beoefend. Door de hijswand
die zich in het midden van de zaal bevindt, kan sport en cultuur naast
elkaar plaatsvinden. Zo maken ook toneelvereniging Hervelo en
muziekvereniging St. Agatha volop gebruik van de zaal.

D

In het souterrain heeft het Dorpshuis diverse zalen die men kan huren
voor vergaderingen, cursussen en bijeenkomsten. Enkele zalen zijn
voorzien van een beamer en geluidsinstallatie die tevens gehuurd
kunnen worden. Het souterrain is o.a. bereikbaar met een lift, zodat ook
mindervaliden overal in het gebouw kunnen komen.
Buiten het gebouw is er ruime parkeergelegenheid
voor auto’s en fietsers. T.b.v. mindervaliden zijn dicht bij
de hellingbaan 2 extra ruime parkeerplaatsen aangelegd.
Op het buitenterrein is een permanent beachvolleybalveld
bestaande uit 3 velden aanwezig en een omheinde buitenspeelplaats
die ook als Jeu de Boulebaan gebruikt kan worden.
De vele verenigingen en haar gebruikers kunnen iedere dag tijdens en na het gebruik
van de zaal/ruimtes een drankje nuttigen in de bar die altijd geopend is.
Het dorpshuis wordt draaiende gehouden door de handen van vele vrijwilligers.
Er is altijd plek voor nieuwe vrijwilligers. Naast het nuttige proberen we zeker het
aangename niet uit het oog te verliezen en trakteert het bestuur medio september al haar
vrijwilligers op een gezellige feestavond.
Voor actuele info met betrekking tot de activiteiten in het Dorpshuis
verwijzen we graag naar onze website: dorpshuis.harreveld.nl
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Stichting Project Harreveld
e Stichting heeft ten doel het stimuleren en verrichten van
sociaal-cultureel werk ten dienste van jongeren in de gemeenschap
Harreveld. We trachten ons doel onder meer te bereiken door
activiteiten te organiseren, die allen uitgevoerd worden met behulp van
vrijwilligers uit Harreveld. Deze activiteiten zijn voornamelijk bedoeld
voor de jeugd van het dorp vanaf groep 4 van de basisschool.
Onder St. Project Harreveld vallen het Jeugdkamp en Jeugdhonk.

D

Zie ook: www.harreveld.nl

Het Jeugdhonk
et Jeugdhonk wordt ieder schooljaar begeleid door de ouders van
groep 8 van de basisschool. Zij organiseren een aantal keren per jaar
op de vrijdagavond allerlei leuke en gezellige activiteiten voor de
kinderen die in groep 8 zitten.

H

Zie ook: www.harreveld.nl (Project Harreveld)
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H

et Jeugdkamp organiseert ieder jaar een zeer gezellige en actieve
kampweek die door een groep van ruim 20 enthousiaste vrijwilligers
wordt vormgegeven. Deze kampweek is bestemd voor alle in Harreveld
wonende kinderen die op de basisschool zitten.
Of dit kamp nu in Harreveld is of daarbuiten, vanaf groep 4 mogen
de kinderen voor de eerste keer mee.
Zie ook: www.harreveld.nl (Project Harreveld)
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Feestcomité

HARREVELD

H

et feestcomité organiseert jaarlijks een tweetal feesten. Namelijk
het pinksterfestijn en de intocht van Sinterklaas. Iedereen is van
harte welkom!
Het pinksterfestijn, een feest van zaterdag tot en met maandag tijdens
het pinksterweekend. Een driedaags feest waar veel enthousiaste
vrijwilligers aan meewerken. Op een prachtig versierd kermisterrein
genieten jong en oud van het muziekspektakel en allerlei activiteiten.
Eind november is de intocht van Sinterklaas in ons dorpshuis
’t Kempken hier in Harreveld.
Wilt u helpen, heeft u vragen,
opmerkingen of ideeën? Mail naar:
feestcomiteharreveld@gmail.com

In de gemeente Oost Gelre wordt het peuterspeelzaalwerk
aangeboden door Stichting de Achthoek. Stichting de Achthoek
beschikt over 9 locaties verspreid over de gemeente.
Naast peuterspeelzaalwerk biedt de Achthoek ook kinderopvang.
In Harreveld is een peuterspeelzaal; Peuterspeelzaal ’t Kelderke.
Deze peuterspeelzaal is gehuisvest in de basisschool.
Zie ook: www.deachthoek.com
Contact: info@deachthoek.com
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e Canisiusschool is een moderne katholieke basisschool in
Harreveld. We willen dat onze kinderen elke dag met plezier naar
school gaan en heel veel leren. We werken aan een fijne sfeer met goede
afspraken en regels en we doen er alles aan om uit de kinderen te halen
wat er in zit. De leerkrachten geven op een enthousiaste, zorgzame en
betrokken wijze les.
Onze school staat midden in de samenleving. Dit betekent dat wij open
staan voor alle levensovertuigingen en dat respect bij ons een groot goed
is. We dragen dit uit door het scheppen van een goed pedagogisch
klimaat waarin elk kind als enig en uniek beschouwd wordt.
We besteden niet alleen aandacht aan de verstandelijke ontwikkeling
van kinderen, maar ook aan de lichamelijke, creatieve en sociaal
emotionele. Een goed evenwicht tussen al deze ontwikkelingen is
belangrijk voor een optimale ontplooiing van het kind.
Zie ook: www.canisiusharreveld.nl
Contact: bao@canisiusharreveld.nl
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Zorg & Welzijn
Minisoos Harreveld
lke donderdagochtend is er voor ouderen een gezellige ochtend
in Dorphuis ’t Kempken.
Voor de oudere die niet meer aan andere activiteiten van het dorp kan
deelnemen is dit een goed alternatief. Vervoer wordt geregeld en alles
wordt door enthousiaste vrijwilligers georganiseerd.
Zie ook: db.harreveld.nl

E

Kom met etten
enkt u ook wel eens, wat zou het gezellig zijn om zo af en toe samen
met anderen te eten. Die mogelijkheid is er elke laatste donderdag
van de maand.
Tussen de middag is in het Dorpshuis t’Kempken de tafel gedekt en
kunt u tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de warme
maaltijd.

D

U kunt zich inschrijven in het Dorpshuis.
* Zorg wel dat als u mee wilt eten, dat u zich inschrijft voor de 3e
donderdag van de maand.
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KBO Harreveld
oel je thuis bij de KBO!
Gelderland staat bekend om haar gastvrijheid, heerlijke fiets- en
wandelroutes, de gemoedelijkheid en het gezellige shoppen
in de vele steden.
In deze provincie willen wij als KBO de senioren onze diensten
aanbieden. Met raad en daad bijstaan, maar ook samen activiteiten
ondernemen.

V

En het belangrijkste: opkomen voor de belangen van de senioren.
Verdere activiteiten van KBO in Harreveld;
• Handwerken
• Koersbal
• Biljarten
• Bewegen voor ouderen
• Bridgen
• Soosmiddagen en handwerkmiddagen

Zie ook: www.kbogelderland.nl
onder regio’s en afdeling of op www.harreveld.nl
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De Zonnebloem
eze vereniging zorgt voor zieken en bejaarden door hen te bezoeken
en organiseert jaarlijks enkele evenementen.
We zorgen voor betekenisvolle ontmoetingen tussen vrijwilligers en
mensen met een fysieke beperking door ziekte of handicap.
Zo kunnen tienduizenden mensen, met én zonder handicap, volop mee
blijven doen aan onze maatschappij. En helpen we eenzaamheid te
voorkomen.
Samen bouwen we aan een zorgzame samenleving, want zonder elkaar
is iedereen alleen.

D

Voor lidmaatschap en vrijwilliger zie ook:
www.zonnebloem.nl

EHBO
HBO Harreveld is een vereniging die in 1947 is opgericht, om
slachtoffers van ongevallen sneller te kunnen helpen, omdat het toen
vaak lang duurde, voordat er medische assistentie ter plaatse was.

E

Tegenwoordig duurt dit niet meer zo lang, maar de noodzaak is er niet
minder op geworden. Er worden regelmatig opleidingscursussen EHBO
in Harreveld gegeven, waarna het diploma geldig gehouden kan
worden, door het volgen van een aantal herhalingslessen per jaar.
Ook doordat er een aantal AED’s (Defibrillator) in Harreveld hangen,
kunt u bij ons ook terecht voor alleen de cursus AED-hulpverlener.
Zie ook: www.ehboharreveld.nl
Voor vragen of interesse kunt u ons mailen:
secretariaat@ehboharreveld.nl
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Verenigingen

H

arreveld kent vele verenigingen en instanties. Er is voor iedereen
wel iets te doen. In bijgaand overzicht volgt een opsomming van alle verenigingen
met een korte omschrijving en verwijzing voor zover bekend naar hun website.
Wilt u zelf actief meedoen of lid worden, neem dan contact op met de betreffende
vereniging.

KSH Katholiek Sportleven Harreveld
Opgericht op 14 september 1934.
Ons doel is het sportleven in Harreveld te regelen
en te bevorderen. Onze vereniging
bestaat momenteel uit 5 afdelingen:
Volleybal:
KSH volleybal is een gezellige,
sportieve vereniging en heeft verschillende heren-,
dames- en jeugdteams die begeleid worden door
trainers en leiders. Naast de trainingen en volleybalwedstrijden wordt er
zo nu en dan ook een toernooi of evenement georganiseerd.
Raadpleeg de agenda op de website (www.kshvolleybal.nl) voor een
overzicht van de georganiseerde evenementen, de trainingsavonden en
de wedstrijden.
Nieuwsgierig? Je bent altijd welkom om een keer mee te doen met een
training, of het spelletje te bekijken vanaf de tribune!

- 13 -

Gymnastiek:
aast de gymnastieklessen worden er ook streetdance lessen gegeven.
KSH heeft ook een eigen selectieteam.
De afdelingen volleybal en gymnastiek maken gebruik van de sportzaal
in Dorpshuis ’t Kempken.

N

Wandelen:
In de maand juni nemen wij met de basisschool jeugd deel aan de
Avond4daagse in Lichtenvoorde.

A

Tennis:
ls lid van TC Harreveld kun je onbeperkt gebruik maken van onze
2 kunstgrasbanen met verlichting. Op de dinsdagavond wordt er les
gegeven door een tennisleraar.
Heeft u geen tennismaatje, kom dan op
de donderdagavond (toss-avond)
om een gezellig potje te tennissen
met andere tennisleden.
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Voetbal:
Het voetbal heeft 4 senioren elftallen en diverse jeugdelftallen van de
A-jeugd tot de mini-Fjes.

Jeugdvoetbal HMC’17
Sinds mei 2017 kunnen kinderen die willen voetballen
terecht bij de samenwerkende jeugdorganisatie HMC’17 (Harreveld
Mariënvelde Combinatie). Door de krimp in de Achterhoek bleek het
steeds moeilijker de jeugd te laten voetballen met leeftijdsgenoten.
Door een samenwerking aan te gaan kan het jeugdvoetbal in beide
dorpen voor nu en in de toekomst behouden worden.

B

ij HMC’17 voetballen jeugdleden uit Harreveld, Mariënvelde,
Westendorp en aangrenzende dorpen. Er wordt afwisselend getraind
en gevoetbald op de velden van beide moederverenigingen.
HMC’17 staat voor voetballen met plezier met oog voor sportiviteit en
prestatie. Wij willen alle jeugdleden, ongeacht hun talent of ambitie,
optimale mogelijken bieden om op eigen niveau te kunnen voetballen.
In teamverband gezond buiten sporten en werken aan voetbaltechnische
en sportieve groei.
Lijkt het je leuk om bij ons te komen voetballen?
Kom dan gerust eens geheel vrijblijvend kijken op een training
of bij een wedstrijd in Harreveld of Mariënvelde.
Kijk voor meer informatie op onze website www.hmc17.nl
of stuur een e-mail naar info@hmc17.nl.
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KSH Multicourt
r is een ontmoetingsplek voor jong en oud gerealiseerd. In de
sportkooi kunnen de jongeren voetballen, basketballen en
handballen. In de winter wordt er een ijsbaantje van gemaakt. Ook ligt er
naast het multicourt een fietscrossbaan waar je al je energie kwijt kunt!

E

Lijkt het je leuk om bij ons te komen sporten, neem vrijblijvend contact
met ons op. Je mag altijd een paar trainingen/lessen meedoen om
te kijken of het iets voor jou is.
Contact: kshsecretariaat@hotmail.com
Zie ook www.harreveld.nl
Speeltuinvereniging ’t Spӧlhӧfke
e speeltuin kunt u vinden achter de parkeerplaats bij de Canisius
school en het voetbalveld. Het hele jaar is de speeltuin doorlopend
geopend. Wanneer het 20 graden of warmer is, kan de waterpomp ook
gebruikt worden. De speeltuin is voor iedereen vrij toegankelijk.
5 x per jaar wordt er een speeltuinmiddag georganiseerd en 3x per jaar
een wordt er een extra activiteit georganiseerd voor alle kinderen van de
basisschool. Voor leden is dit gratis, niet leden betalen een kleine bijdrage.

D

Wilt u lid worden? Mail dan naar speeltuinharreveld@live.nl
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Recreanten Volleybal Harreveld
R.V.H. maakt het recreatief volleyballen voor iedereen mogelijk.
Van beginner tot geoefend ex-competitiespeler, iedereen is welkom.
Als lid spelen we mee in de recreantencompetitie van de NeVoBo.
De trainingen zijn op de dinsdagavond in onze vernieuwde sportzaal of
bij goed weer buiten op de Beach-accommodatie bij het Dorpshuis.
Kom vrijblijvend een training meemaken en proef de sfeer.
Gym/Volleybal
lke dinsdagavond van 20.15 uur tot 21.30 uur is er een gymvolleybalavond. De leden zijn woonachtig in Harreveld of hebben
een verleden met Harreveld.
Van beginner tot geoefend ex-competitiespeler, iedereen is welkom.
Kom vrijblijvend een training meemaken en proef de sfeer.
Nadere informatie is te verkrijgen via het Dorpshuis ’t Kempken.

E
S

SSH Stichting Survival Harreveld
urvival run. Met andere woorden: Een strijd tegen de elementen
(water, kou, wind etc.) in een natuurlijk terrein, waarin hardlopend
een parcours wordt afgelegd met natuurlijke en opgebouwde
hindernissen, waarbij onder andere kracht, uithoudingsvermogen,
techniek, souplesse en doorzettingsvermogen van groot belang zijn.
Zie ook www.harreveld.nl
en www.survivalharreveld.nl
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Schietvereniging ‘t Gouden Oog
ij beschikken over onze eigen accomodatie, die is gevestigd in de
kelder van Dorpshuis ‘t Kempken te Harreveld.
U kunt bij onze vereniging de volgende disciplines beoefenen:
Luchtgeweer 10 mtr.: staand, knielend en liggend, luchtpistool 10 mtr.
Klein kaliber geweer 12 mtr.: knielend - liggend en 3 houding,
Klein Kaliber Pistool 10 mtr.

W

De vereniging is Lid van Schietvereniging
Oost Gelderland en aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie.
Zie ook: www.goudenoog.harreveld.nl

Dartclub de Boer
artclub de Boer heeft haar onderkomen bij het gelijknamige Café
De Boer gevestigd aan de Kerkstraat in Harreveld.
www.cafedeboer.nl
De club is toegankelijk voor eenieder die iets met de Dartsport en met
Harreveld heeft ongeacht het niveau. Er wordt deelgenomen in de
competitie van de IJsseldarts.

D

Zie ook: www.ijsseldarts.nl
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C

Cultuur

orsogroep “De Witte Brug” 					
Corsogroep De Witte Brug is opgericht in het jaar 1979.
Sinds die tijd is er een aantal fanatieke wagenbouwers die er naar streeft
een wagen te maken voor het op één na grootste
bloemencorsospektakel van de wereld, namelijk het Bloemencorso in
Lichtenvoorde.
Tegenwoordig bestaat de “vaste” bouwgroep uit een man of twintig.
In het laatste weekend voor het corso worden deze mensen bijgestaan
door vele kinderen en hun ouders. Zij helpen met plakken, plukken,
kontjes “kniepen” etc.
Contact: wittebrug@bloemencorso.com
Zie ook: www.corsogroepdewittebrug.nl
of www.harreveld.nl

K

Kleinkoor Vivente
leinkoor Vivente is een kleinkoor met een breed repertoire,
zowel wereldlijke als religieuze muziek; klassiek, close Harmony
en licht modern.
Zie ook: www.harreveld.nl of vivente.harreveld.nl
Kerkkoren
De R.K. Kerk heeft 3 koren, een dames koor, een herenkoor en een
gemengd koor.
Zie ook: sintludgernu.nl
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H

arreveld heeft een actieve toneelvereniging genaamd Hervelo.
Jong en oud kunnen hier actief deelnemen aan toneelspelen.
In het voorjaar met een uitvoering door de jeugd en in de herfstvakantie
een uitvoering die verzorgd wordt door de volwassenen.
Plaats van handeling dorpshuis ’t Kempken.
Zie ook: www.harreveld.nl of
hervelo.harreveld.nl

M

uziekvereniging St.Agatha is een jonge en dynamische
harmonievereniging.
De vereniging heeft ook een jeugdorkest in samenwerking met
Harmonie Zieuwent-Mariënvelde.
De vereniging streeft ernaar zowel het publiek als de leden steeds weer
uit te dagen met een afwisselend programma in een passende entourage.
Zie ook: www.st-agatha.nl of via www.harreveld.nl
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Carnavalsvereniging ‘De Zandbieters’
e vereniging is opgericht in 1958 en heeft een lange traditie met
activiteiten voor jong en oud. In het derde weekend van november
vindt tijdens de jaarlijkse buutavond c.q. pronkzitting, de bekendmaking
van het nieuwe prinsenpaar plaats. Tijdens de carnavals week zijn er de
volgende activiteiten: bezoek aan zieken en 85 plussers; kindercarnaval
met een eigen jeugdpaar- en “teenageparty”; 50+ buutavond;
grote carnavalsoptocht van circa 35 wagens/onderdelen (het dorp is
opgedeeld in 10 wijken en per wijk worden 3 onderdelen gebouwd.
maar ook kan er individueel aan deelgenomen worden); Frühshoppen
met uitreiking van het Kruuksken van verdienste en Slotbal inclusief
haring happen.
De carnaval in Harreveld biedt voor elk wat wils en verbindt jong en
oud door middel van humor, creativiteit en gezelligheid.

D

Zie ook: www.zandbieters.nl

Oudheidkundige vereniging Harvelt
udheidkundige Vereniging Harvelt draagt – voor u – de zorg voor
het behoud van de vele (cultuur-) historisch waardevolle zaken die
ons mooie dorp rijk is.

O

In dorpshuis ’t Kempken is een archief waar ingebracht materiaal
opgeslagen kan worden. Hierdoor hopen we de geschiedenis van
Harreveld toegankelijk te maken voor een ieder die hierin
geïnteresseerd is. Iedere eerste maandag van de maand
is er van 19.30 uur tot 20.30 uur gelegenheid
materiaal aan te leveren of in te zien.
Contact: info@okvharvelt.nl
Wij zijn ook te vinden op Facebook.
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enslotte willen wij als Dorpsbelangen Harreveld u erop attenderen
dat er een digitale nieuwsbrief is die 1x per 14 dagen digitaal
verspreid wordt. Deze nieuwsbrief bevat allerlei actuele informatie over
Harreveldse verenigingen en plaatselijk nieuws.
Wilt u deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen dan kunt u zich
hiervoor aanmelden via; db@harreveld.nl o.v.v. nieuwsbrief.
U kunt zich ook aanmelden via de snelkoppeling op de website:
db.harreveld.nl
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Ervaar de geneeskrachtige werking van

etherische oliën

Blaauwgeersstraat 3, Harreveld | www.blauwe-regen.nl | info@blauwe-regen.nl

Training
Coaching
Psychische begeleiding
Verzuimmanagement

•
•
•
•

Rector Hulshofstraat 11
7135 JV Harreveld

Mobiel
Telefoon
Fax
E-mail

wwww.insieme.nl

: 06-57589592
: 076-501 85 81
: 076-501 85 82
: info@insieme.nl

Eddie IJzereef
Kerkstraat 58
7135 JM Harreveld
0544 - 379441
06 - 51836455

Hugo Wieggers
M. +31 (0)6 25 33 53 86
Kerkstraat 30, 7135 JL Harreveld (NL) T. 0544 - 372270
info@wieggersuwschilder.nl www.wieggersuwschilder.nl

www.timmerbedrijfijzereef.nl
info@timmerbedrijfijzereef.nl

Nieuw- verbouw en renovatie.
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