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Klusmiddag bij de Veldhoek 

Op vrijdag 7 mei is er weer flink geklust rondom de Veldhoek. 

Het onkruid is gewied en er staan weer prachtige bloemen in 

de bakken. Met hartelijke dank aan: Tonnie Groot Koerkamp, 

Eppie Valkeman, Jo Wuestman, Annette Zwaai, Derk Vrielink 

en Bennie Beltman. Alles staat er weer prachtig bij. 

 

Expositie 

In de gang bij de ontmoetingsruimte  hangt een 

expositie van Dik van Putten. 

Dik schildert al vanaf z’n schooltijd en heeft   

het schilderen zichzelf grotendeels aangeleerd 

al heeft hij wel eens een cursus gevolgd.. Hij 

werkt naar eigen inzicht,  landschappen 

hebben zijn hart. 

Dik heeft met verschillende technieken gewerkt 

zoals olieverf en pastels. Nu werkt hij alleen 

met aquarel. Dit vindt hij het makkelijkst om 

mee te werken. Hij heeft veel lange afstandswandelingen gelopen en als hij iets 

tegenkwam wat hij interessant vond, maakte hij hier een foto van. Die foto was dan weer  

de basis voor een aquarel. Ook markante gebouwen uit de omgeving schilderde hij. Vele 

daarvan zijn erg herkenbaar voor mensen uit de omgeving. 

Iets naschilderen van een ander vindt hij maar niets. Dat wordt dan niet zo mooi, er iets 

eigens van maken doet hij het liefst en wordt dan ook origineel. 

Ook maakte hij wel eens ter plekke een potloodschets op een blok. Die werkte hij dan later 

weer uit met conté  potloden. Deze potloden zijn wat scherper van kleur dan gewone 

potloden. 

Exposeren is niet nieuw voor Dik. In het verleden heeft hij wel eens exposities gehouden 

in Lochem bij “La Forette” en in Zutphen bij een antiekwinkel. Ook  ging hij veel op pad 

naar het kunsthuis “Kunstgalerie van het Oosten” in Enschede. Ook hier in de 

ontmoetingsruimte tijdens de kerstmarkt heeft van hem een aantal schilderijen gehangen. 

Ook verkoopt hij wel eens schilderijen. 

Verder schilderde Dik als hobby decors voor de toneelvereniging samen met Ap Leunk, 

bijvoorbeeld voor de opvoering van: “Eeuwig zingen de bossen”. Ook achtergronden voor 

de vogeltentoonstelling heeft hij met veel plezier geschilderd. 

 



Over onze bezoekers: 

Coby Meijerink is gestopt met vrijwilligerswerk. Wij bedanken haar hartelijk voor haar 

jarenlange inzet. 

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 t.a.v. 

Gerda. 

Oplossing puzzel uit de vorige Veldpost: 

De prijs is gewonnen door Frieda Nijenhuis. Zij heeft de prijs in ontvangst genomen. 

Activiteiten juni 2021 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud, i.v.m. de richtlijnen van RIVM volgens 

de coronamaatregelen. 

Maandag 
31 mei 

9:30-10:15 uur 
 
10:15 uur 

In beweging     met Janny, deelname € 6,00  koffie € 1,- 
                                  (gratis voor abonnementhouders) 
Koffie drinken  

Dinsdag  
1 juni 

10:00 uur Koffie drinken 

Woensdag 
2 juni 

10:00 uur 
 

Koffie drinken                                        Gerda aanwezig 
           Nicole Halfman komt vertellen over stoel yogales 

Donderdag 
3 juni 

10:00 uur 
14:00-16:00 uur 
 

Koffie drinken 
Bingo                     met Ingrid  en team deelname  €5,00 
                     incl. 2x koffie (abonnementhouders € 2,50) 

Vrijdag 
4 juni 

10:00 uur Koffie drinken 

Maandag 
7 juni 

9:30-10.15 uur 

10:15 uur 

In beweging                         met Janny, deelname € 6,00 
                  koffie € 1,- (gratis voor abonnementhouders) 
Koffie drinken 

Dinsdag 
8 juni 

10:00 uur Koffie drinken 

Woensdag 
9 juni 

10.00 uur 
14:00-15:00 uur 
 

Koffie drinken 
yogales  1e proefles  ONDER VOORBEHOUD      met Nicole  
                                                                 Gerda aanwezig 

Donderdag 
10 juni 

10:00 uur Koffie drinken 

Vrijdag 
11 juni 

10:00 uur 
14:00 uur 

Koffie drinken 
schildercursus                                    Met Dini Voskamp  
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Maandag 
14 juni 

9:30-10:15 uur 
 
10:15 uur 

In beweging                        met Janny, deelname € 6,00 
                  koffie €1,-  (gratis voor abonnementhouders) 
Koffie drinken 

Dinsdag 
15 juni 

10:00 uur 
14:00-16:00 uur 
19:30-20:00 uur 

Koffie drinken 
Kaarten maken                                  met Riek en Gerda 
Inloopspreekuur 

Woensdag 
16 juni 

10:00 uur Koffie drinken 

Donderdag 
17 juni 

10.00 uur 
14:00-15:30 uur 

Koffie drinken 
Bingo                      met Ingrid  en team deelname €5,00 
                     incl. 2x koffie (abonnementhouders € 2,50) 

Vrijdag 
18 juni 

10:00 uur Koffie drinken 

Maandag 
21 juni 

9:30-10:15 uur 
 
10:15 uur 

In beweging                        met Janny, deelname € 6,00 
                 koffie €1,-  (gratis voor abonnementhouders) 
Koffie drinken 

Dinsdag 
22 juni 

10.00 uur Koffie drinken  

Woensdag 
23 juni 

10:00 uur 
14:00-15:00 uur 

Koffie drinken 
yogales   € 4,- abb. houders, overigen € 6,-   met Nicole 

Donderdag 
24 juni 

10.00 uur Koffie drinken 

Vrijdag 
25 juni 

10.00 uur 
14:00 uur 

Koffie drinken 
schildercursus                                    Met Dini Voskamp 

Maandag 
28 juni 

9:30-10:15 uur 
 
10:15 uur 

In beweging                       met Janny, deelname € 6,00 
                 koffie €1,-  (gratis voor abonnementhouders) 
Koffie drinken  

Dinsdag 
29 juni 

10.00 uur Koffie drinken  

Woensdag 
30 juni 

10.00 uur Koffie drinken  

Donderdag 
1 juli 

10.00 uur Koffie drinken  

Vrijdag 
2 juli 

10.00 uur Koffie drinken 

 

 

 



Puzzel van de maand: 

 

ZOEK DE VOLGENDE WOORDEN OP: 

BELTMAN TEN HAVE LOMAN THEE 

BELTMAN HARFSEN LEUK VELDPOST 

BERENPAS HONDERDJAAR MUILERMAN VOORTMAN 

BRUMMELMAN JIMMINK NOORDKAMP VISSER 

BEUK KLUMPER NIEUWS WICHERS 

BEWONERS KOFFIE VAN PUTTEN WILLEMS 

BUREN LOL VAN PROOSDIJ  WISSINK 

HEUVELMAN LENSINK RENSINK WONEN 

OVERGEBLEVEN LETTERS: 

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

 

De oplossing van deze puzzel kan tot 11 juni ingeleverd worden 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) 


