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Dit is alweer de 2e Veldpost! De eerste nieuwsbrief werd heel goed ontvangen en blijkt 

echt in een behoefte te voorzien. We gaan er dus mee door! 

Nog even geduld! 

Jammer genoeg kan de ontmoetingsplek nog steeds niet open. Het risico voor besmetting 

met corona is nog steeds te hoog. De laatste persconferentie van Minister-president Rutte 

geeft wel de hoop dat het misschien in april of mei mogelijk zal worden de activiteiten weer 

op te starten. Dat zal eerst alleen nog samen koffiedrinken zijn maar zo snel als mogelijk 

ook de andere activiteiten. 

Schildercursus: “Schilderen met gemengde technieken” 

Dit is Dinie Voskamp. Zij gaat een schildercursus geven in de 

Veldhoek. Dinie is breed opgeleid. Ze heeft een 3jarige opleiding 

fijn schilderen gevolgd en heeft zich bekwaamd in allerlei 

technieken. Haar werk is te bewonderen op haar website: 

www.dinievantriest.nl 

Dinie heeft ervaring met lesgeven zowel aan kleine als aan grotere 

groepen. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten voor 6-8 

deelnemers. Deze cursus heet “Schilderen met gemengde 

technieken”. 

De eerste bijeenkomst van de cursus is een introductiebijeenkomst. Dinie brengt 

voorbeelden uit haar eigen werk mee en bespreekt verschillende technieken en 

mogelijkheden. De deelnemers kunnen aangeven welke vaardigheden ze eventueel al 

hebben en wat zij graag willen leren. De cursus is geschikt voor zowel beginners als ook 

voor gevorderden. In deze cursus kunnen de deelnemers zelf kiezen wat ze willen 

schilderen. 

Die eerste bijeenkomst is gratis. Aan het eind van deze bijeenkomst beslissen de 

deelnemers of zij zich willen opgeven voor de cursus. De cursus zelf bestaat uit 6 

bijeenkomsten van 2,5 uur. 

De cursus kost in totaal 60 euro (inclusief het gebruik van het basismateriaal verf, kwasten 

en papier, palet e.d.) Overig materiaal is voor eigen rekening en wordt in overleg met Dinie 

aangeschaft. 

Als je denkt dat je niet creatief genoeg bent en vast niet kunt schilderen moet je je juist 

opgeven! Dinie leert je de technieken waardoor je zeker met iets leuks naar huis gaat! 

Is 60 euro ineens teveel, dan mag ook bij elke les 10 euro betaald worden maar wel in 

totaal 60 euro. Voor nadere informatie of opgeven kun je contact opnemen met: 

Harmien, activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl of 06-14466701. 



Enkele schilderijen van Dinie 

 

Kastruimte gebrek 

Zoals bekend heeft de ontmoetingsruimte een mooi nieuw aanzien gekregen waar we erg 

blij mee zijn. Maar zoals bijna iedere verandering naast pluspunten ook minpunten kent 

was dat ook nu het geval. Er bleek minder opbergruimte beschikbaar te zijn terwijl we juist 

veel nieuw spelmateriaal ontvangen hebben als gevolg van de succesvolle crowdfund 

actie van het afgelopen jaar. Alle nieuwe spullen verdienen natuurlijk een goede 

opbergplek. De oplossing bleek er te zijn. Eppie Valkeman wist van het bestaan van 2 

ongebruikte toiletten in de aanbouw. Na overleg met IJsseldal Wonen mocht Eppie aan de 

slag gaan met planken en wat al niet meer en maakte hij van de oude toiletruimtes 2 zeer 

bruikbare kasten. Hulde aan Eppie!  

Gouden Dagen 

Met het toneelstuk “ De Stille Kracht” dat we op 11 december j.l. op ons nieuwe grote 

scherm in de ontmoetingsruimte konden laten zien, heeft u kennis kunnen maken met één 

van de initiatieven van Stichting “Gouden Dagen”. 

Gouden Dagen is een landelijke organisatie die zich inzet voor ouderen. Gouden Dagen 

organiseert allerlei activiteiten waaraan ouderen kunnen deelnemen. Zo kennen ze 

“Gouden Koffie, Gouden Wensen, Gouden Cultuur en Gouden Natuur. Met deze 

activiteiten willen ze ouderen zo lang mogelijk laten genieten van cultuur en natuur maar 

stimuleren ze ook actief bezig zijn van ouderen met bewegen, elkaar kunnen ontmoeten 

etc. 

De Veldhoek is sinds vorig jaar aangesloten bij Gouden Dagen met “De Stille Kracht” als 

eerste activiteit. De bedoeling is dat we straks, als we weer open kunnen zijn, met nieuwe 

activiteiten van Gouden Dagen gaan komen. Ons activiteiten team gaat kijken wat Gouden 

dagen dit jaar weer mogelijk maakt voor de Veldhoek. We houden u op de hoogte! 

 

Gemeente stuurt brief van de Veldhoek aan alle 70 plussers. 

Ontmoetingsplek de Veldhoek wil graag met een brief alle 70 plussers van Harfsen en 

Kring van Dorth informeren over de nieuwe opzet van de ontmoetingsplek en de 

activiteiten die we in de Veldhoek gaan organiseren. Maar waar wonen al die mensen in 

Harfsen? De gemeente weet dat natuurlijk precies maar mag uit privacy overwegingen die 

adressen niet aan ons doorgeven. Dat begrijpen we natuurlijk. Gelukkig kwam de 

gemeente met een oplossing. Als wij de brief schrijven gaat de gemeente namens de 



Veldhoek die brief aan alle 70 plussers opsturen. Op deze manier kunnen we ze toch 

allemaal bereiken. De brief zal over een aantal weken verstuurd worden. U bent nu dus al 

op de hoogte dat de brief eraan komt. 

Bij de brief zit ook een enquête van Hellen Strik, de welzijnscoördinator van Harfsen. Ze 

hoopt met de enquête inzicht te krijgen hoe het met de 70 plussers van Harfsen gaat en 

waar ze misschien behoefte aan hebben of problemen mee hebben. De enquête kan 

geheel anoniem worden ingevuld. 

Hellen hoopt natuurlijk dat iedereen dat gaat doen! 

 

Vacatures 

Voor ontmoetingsplek de Veldhoek zoeken wij vrijwilligers om mee te helpen met de 

invulling en uitvoering van het activiteitenprogramma. U kunt zich aanmelden voor 1 of 

meer vaste dagdelen per week. U kunt u aanmelden voor incidentele of éénmalige 

activiteiten of een reeks van activiteiten. 

De activiteiten variëren van spelletjesochtend tot creatieve cursussen en lezingen. 

Wij zoeken: 

 - Gastvrouwen/gastheren; 

 - Cursus/workshopleiders (eigen voorstellen/ideeën zijn welkom  

 - Sprekers (mensen, die lezingen willen houden) 

U kunt u aanmelden op het volgende email-adres: 

activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl 

Als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger voor een of meerdere dagdelen en eerst meer 

informatie wilt kan dat via mail: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl 

Of telefoon: 0650492363 (Gerda) of 0614466701 (Harmien) 

Welkom! We hebben u hard nodig! 

U zult zich vast snel thuis voelen in ons enthousiaste team 

 

Oplossing puzzel uit de vorige Veldpost: 

Oplossing: “Na de corona bent u allen weer welkom voor koffie en gezelligheid”. 

De prijs is gewonnen door: Ingrid Hoentjen. 

Zij heeft een leuk prijsje in ontvangst gekregen van 

Henny, die de puzzel had gemaakt. 

 

Bent u de winnaar van de volgende puzzel? 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

Heeft u ook iets te vertellen voor de volgende nieuwsbrief? Dan kunt u dit opsturen naar: 

activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl of een briefje in de keuken leggen van de 

Veldhoek t.a.v. Gerda. 



Puzzel van de maand: 

Hieronder vindt u twee rijen woorden en in het midden een lege rij. In de lege rij vult u 

steeds een ander woord in dat met beide andere woorden een woord kan vormen. 

VOORBEELD : EIGEN……..TOREN  het woord is hier dom Eigendom en domtoren. 

 

Aard ………. Breker 

Kapel …….... Spreken 

Huis ………. Lap 

Wind ……… Centrale 

Voor ……… Loos 

Hoog …….. Land 

Kogel ………  Dwalen 

Nat ……… Werk 

Mat ……… Hard 

Onder …… Aardig 

Achter ……… Examen 

Wijs ………. Vleugel 

Handel ………. Moeder 

Klaar ……….. Dracht 

Voor .…….. Stel 

Auto ………. Restaurant 

Schol ………. Oog 

Vogel ……… Warmte 

 

De oplossing van deze puzzel vindt  u door van de  ingevulde woorden steeds de eerste 

letter te nemen. Deze letters vormen een zin. Welke? 

_ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

De oplossing van deze puzzel kan ingeleverd worden tot 20 maart in de brievenbus van de 

ontmoetingsplek: Gentiaan 1 of via e-mail bij Gerda: activiteiten@ontmoetingsplek-de-

veldhoek.nl. Uit de inzendingen wordt een prijswinnaar getrokken. Dit wordt in de volgende 

Veldpost bekend gemaakt. 

(De puzzel is gemaakt door Henny Jimmink) 


