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Van het bestuur: 

Bijeenkomsten met vrijwilligers 
Op het moment dat dit stukje wordt geschreven zijn de 
twee geplande bijeenkomsten van het bestuur met de vrijwilligers net gehouden. 
Het waren inspirerende ontmoetingen.  Fijn was het om weer bij elkaar te zijn. Zonder 
vrijwilligers staat de wereld stil wordt wel eens gezegd. Dat geldt zeker voor de wereld van 
de Veldhoek. Die dank is door het bestuur opnieuw overgebracht. Vrijwilligers bij de 
Veldhoek behoren vaak ook tot de doelgroep. 
Besproken is hoe zij meer als ambassadeur het doel en programma van de Veldhoek in 
het dorp onder de aandacht kunnen brengen. Ook zijn frisse nieuwe ideeën over het 
programma en verdere aanpak naar voren gekomen. Dit laatste kwam aan de orde op de 
vraag van het bestuur te reageren op haar plannen 2022. Het bestuur is blij met de 
uitkomsten en gaat ermee aan de slag. 
 
Bijeenkomst met Vrienden en bewoners 
Een bijeenkomst met de Vrienden is gepland op 10 maart. Voor een ontmoeting met de 
bewoners wordt nog een datum gepland. 
 
Vrijwilligersbeleid 
Het bestuur heeft inmiddels een eerste notitie vrijwilligersbeleid vastgesteld. Het is 
belangrijk dat over en weer rechten en verplichtingen helder zijn. Ria Hol, 
vrijwilligerscoordinator, ging daar in de bijeenkomsten verder op in. Bij vragen van en over 
vrijwilligers is zij het aanspreekpunt. Met veel vrijwilligers heeft zij al kennis gemaakt. 
Verder besprak zij hoe zij verder de contacten wil onderhouden, de mogelijkheden die er 
zijn tot aanvullende scholing. 
 
Inrichting 
Om de inrichting van de ruimte dichter bij de doelstelling te brengen, een meer warme 
huiselijke sfeer te laten uitstralen, is het bestuur in gesprek met twee leveranciers voor 
nieuwe tafels en stoelen. Tijdens de gesprekken hebben bij de inloop aanwezige 
bezoekers een aantal stoelen al getest. Op basis van het programma van de Veldhoek 
wordt nu eerst een tekening van de nieuwe indeling gemaakt en offertes bekeken. 
 
Gerda, nieuwe activiteitencoördinator 
Helaas heeft Gerda aangegeven dat zij om gezondheidsredenen moet stoppen met haar 
werk als activiteitencoördinator. Gelukkig kunnen we haar behouden als vrijwilliger. In dit 
nummer hierover meer. 
Dit heeft wel tot gevolg dat het bestuur op zoek gaat naar een nieuwe 
activiteitencoördinator zodat Aldi, die deze taak er nu tijdelijk bij heeft, weer wat lucht 
ontstaat. Ellis Frans blijft haar aandeel leveren in het middagprogramma. 
 
 
 
 



Bewegen 
De planning is dat vanaf april Nicole iedere woensdagmiddag een uur stoelyoga verzorgt. 
Dezelfde middag komt er in de periode april- september ook een programma speciaal voor 
ouderen in de beweegtuin. Dat gaat Robin Uenk verzorgen. Ook zijn er initiatieven voor 
een jeu de boules competitie. We hopen dat er rond die tijd de nieuwe terrasmeubelen er 
ook zijn. Dan kan daar, net zoals bij de andere activiteiten, worden nagepraat, en 
contacten gelegd onder het genot van een gratis Gouden Drankje. 
 
Project Gouden Vrijwilliger 
Met de Stichting Gouden Dagen starten we een project om het aantal bezoekers van 
inloop- maaltijd-, koffie- en activiteitenmomenten te verhogen. Iedereen heeft talenten die 
hij of zij of verder wil ontwikkelen of kan benutten voor zijn of haar omgeving. Door 
persoonlijke benadering willen we dit vorm geven. Er hebben al mensen ingestemd om 
dit project te trekken en mee te doen.  
 
Tot slot 
Uiteindelijk hopen we te bereiken dat de Ontmoetingsruimte dagelijks open is met een 
doorlopende inloop van oudere Harfsenaren-Kring van Dorthers. Met een passend 
programma aansluitend op verschillende interesses, met gastvrouwen/heren die er niet 
alleen zijn voor ontvangst maar ook het bekende praatje te maken. Mochten er zaken bij u 
spelen waarvoor u niet direct een oplossing ziet dan is Hellen Strik er als 
welzijnscoördinator.  
 

 

 

Over onze bezoekers: 

 

 

 

 

Henny Jimmink verzorgt deze rubriek waarin zij een bewoner/vrijwilliger 

bestookt met allerlei vragen. 

Mijn naam is Willem Lensink 

Leeftijd: 93 

Vanaf wanneer woon je in de Veldhoek: 2018. 

Vind je het fijn hier te wonen: ja zeker! 

Waar heb je eerder gewoond: boerderij aan de Kasteelweg. 

Wat voor werk heb je eerder gedaan: op de boerderij aan de 

Kasteelweg gewerkt. 

Hobby: voetbal, biljarten. 

Aan welke activiteiten in de Veldhoek doe je mee: bijna alles. 

Welke activiteiten mis je: geen. 

Wat heb je gemist in de corona tijd: de gezelligheid. 



Donderdag 17 februari, ondanks de storm was het gezellig druk.                                              
Er werd geproost met een Gouden Drankje op de Veldhoek en de Gouden Dagen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten voor alle 65-plussers uit de regio: 

Dirk Nijland-foto’s, lezing over Alzheimer, sensationele beelden van 

Noord- en Zuidpool. 

 
Na de corona-lockdown halen we opgelucht adem: de lezingen, filmvertoningen en 

presentaties in Ontmoetingsplek De Veldhoek in Harfsen zijn weer van start gegaan. Dat 

kan en mag weer zonder veel beperkingen. Dus wordt het er weer extra gezellig én 

interessant!  

 

De dagelijkse activiteiten, die variëren van schilderles tot biljarten, gymnastiek 
en stoelyoga, zijn ook weer gestart. Alle 65-plussers zijn op werkdagen van 
harte welkom om andere mensen te ontmoeten en om bijvoorbeeld bij een kop 
koffie gezellig de krant te lezen. 
  

 



Elke dinsdagochtend gratis computerhulp in De Veldhoek 

 

Elke dinsdagochtend zit computerdeskundige Wojtek in De Veldhoek te Harfsen om u te 

helpen bij de ontwikkeling van vaardigheden bij uw alledaagse mediagebruik.                    

Dit is voor jong en oud. 

Wojtek doet dat als vrijwilliger en wil u graag helpen. U kunt op dinsdag bij De Veldhoek 
(Gentiaan 1, Harfsen) binnenlopen tussen 9.30-11.30 uur. Dan kunt u met verschillende 
vragen bij Wojtek terecht, zoals:  
- omgaan met mobiele telefoon, tablet, laptop of computer; 
- leren te communiceren met WhatsApp, met o.a. foto’s/filmpjes versturen en beeldbellen;  
- leren hoe u e-mails kunt versturen; 
- opschonen van uw e-mailbestand; 
- installeren en werken met DigiD; 
- installeren van de Corona app of hulp bij de aanvraag van  
  een papieren Coronabewijs; 
- hulp bij het downloaden van e-book op uw e-reader; 
- hulp bij omgaan met Marktplaats en Funda; 
- hulp bij Facebook, 
  en 
- advies bij de aanschaf van een mobiele telefoon, tablet, laptop of abonnement voor uw  
  telefoon/internet.  
Aanmelden is niet nodig, maar mocht u onverhoopt toch even moeten wachten, dan krijgt 

u van De Veldhoek een gratis kopje koffie of thee. 

Heeft u vragen over digitaal vaardig worden, kunt u contact opnemen met de 

welzijnscoördinator Hellen Strik: hellen@harfsen-welzijn.nl of bel haar: 06-42 050 353. 

 

 

 

 

Op 4 maart  wordt Earth, de reis van je  leven, een prachtige natuurfilm vertoond. Deze 
werkelijk prachtige natuurfilm die de immense schoonheid van onze aarde laat zien in een 
reis van de Noordpool naar Zuidpool. Indrukwekkend en actueel.  
 
 
 
 

 

 



Dirk Nijland uit Laren komt op vrijdag, 11 maart naar de Ontmoetingsplek en laat 

prachtige foto’s zien van de broers Willem en Jan Dommerholt 

Dirk fotografeert van af 1968. Toen woonde hij in Doesburg.  

De eerste 28 jaar van zijn leven woonde hij in zijn geboortehuis 

aan de Harfsense Steeg dicht bij Eefde “in de Bulten”.  

Daarna, getrouwd en 8 jaar woonachtig in Doesburg .  

Vervolgens 32 jaar aan de Kapelweg in Almen, en nu al weer 16 

jaar in Laren.  

Door omstandigheden moest Dirk al jong stoppen met werken. 

Daardoor kon hij naast klussen aan gebouwen ook grotere fotoprojecten aannemen. Door 

in de familie te helpen met de aardappeloogst maakte hij nader kennis met Willem en Jan 

Dommerholt. 

Hij vroeg hen of hij met enige regelmaat langs mocht komen  om hun manier van werken 

vast te leggen. Dat was goed. Ook heel interessant. Ze werkten immers nog net zo als 

Dirk voor, in en na de oorlog, thuis had meegemaakt . Hij is hen daar nog altijd dankbaar 

voor. Dus heeft hij hen van 1992 tot 1995 intensief gevolgd. Later nog 8 jaar af en toe  tot 

de dood van Willem. Hoewel Dirk al jaren, analoog, in kleur fotografeerde vond hij Zwart – 

Wit het beste bij dit onderwerp passen . Al die foto’s hebben hem ongeveer 120 

vergrotingen van 22,5 bij 30 cm opgeleverd in Pas Partout van 40 bij 50 cm. Van 100 heeft 

hij een diaserie gemaakt en 50 zijn permanent ingelijst omdat die vaak worden 

geëxposeerd. In 1999 heeft Dirk er 22 ingestuurd bij de landelijke Fotobond.  Die 22 

inzendingen hebben het Predicaat “Bond-Meester -Klasse “ verkregen . 

Nederland telt minder dan 100 Bond Meesters. Dit jaar werkt Dirk ook mee aan 4 

exposities waarvan ook een onder de vlag van het Coda – Museum in Apeldoorn . 

Hieronder alvast een eerste indruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograaf Rob Reijnen uit Neede is niet bang voor extreme kou: in de poolgebieden  

staat hij urenlang en dagen achtereen bij minus 50 graden Celsius dik ingepakt te  

wachten tot bijvoorbeeld jonge ijsbeertjes uit hun hol komen. 
Al meer dan 40 jaar is hij een zeer gepassioneerde natuurfotograaf, die meewerkte 

aan kalenders, boeken, tijdschriften en aan televisiedocumentaires.  

Hij won vele prijzen, o.a. van National Geographic. 

Adembenemend mooi zijn z’n foto’s en uniek zijn z’n verhalen over de Noord- en de 

Zuidpool. Hij komt ze op vrijdagmiddag 18 maart laten zien en horen in de  

comfortabele warmte van de Ontmoetingsplek. 



Eén op de vijf mensen krijgt Alzheimer en zelfs één op de drie 

vrouwen lopen de kans die gevreesde ziekte te krijgen! Alzheimer 

is één van de vormen van dementie.  

De prognose is dat het aantal mensen met dementie in de 

komende jaren verdubbelt. Wat zijn de eerste symptomen? Is er 

iets aan te doen om de ziekte te voorkomen of te vertragen? 

Wanneer kun je niet meer zelfstandig wonen?  

Hoe ga je om met mensen, die aan Alzheimer lijden? Zo zijn er tal van vragen en zorgen. 

Op maandagmiddag 21 maart komt Loes Steinbachs, voorlichter Dementie afd. Oost-

Gelderland, daarover een lezing geven, waarbij natuurlijk ook vragen kunnen worden 

gesteld.  

Heel indringend zijn de filmpjes over en met mensen met Alzheimer en over de 

mantelzorgers. 

 

 

                                   
 

Vanaf donderdag 3 maart  10:30 uur, zal ook het Koersbal weer van 

start gaan. 

Riek, Mies en Henny hopen weer op een grote opkomst om zo een 

sportief wedstrijdje koersbal te spelen. 

Wilt u het eens proberen kom dan gerust een keer langs om zo te 

ontdekken wat u van dit leuke spel vindt. 

                                                                                                      

 

 

Inspiratieblok !!!

Voor de lange corona periode kwamen er regelmatig groepjes kinderen  

Van de Beatrix school uit Harfsen, zij hadden dan periodes waarin zij  

werkten met het zogenaamde inspiratieblok. Blij zijn wij dat wij in de  

periode van 16 maart tot en met 20 april de kinderen weer kunnen  

verwelkomen, op woensdagmiddag van 13:00 uur tot 13:45 uur komt 

een groepje kinderen naar de Veldhoek om hier met de ouderen samen  

een spel te spelen. Wij hopen natuurlijk weer dat er genoeg ouderen komen deelnemen 

aan deze voor beide groepen gezellig moment van verbinding. 

 

 

 

 



 

 

Niets is zo gezellig als met elkaar met je handwerk bezig te zijn. 

Vanaf dinsdagmiddag 5 april zal Gerda ten Have  elke dinsdagmiddag aanwezig zijn met 

haar eigen haak-, brei-, borduurwerk.  We nodigen u uit om zo gezellig samen met Gerda, 

onder het genot van een drankje,  in een gezellige en gemoedelijke sfeer creatief bezig te 

zijn. Gerda is er vanaf  14.15 uur maar je kunt binnenlopen wanneer jou dit het best 

uitkomt en dus ook weer vertrekken wanneer je het genoeg vindt. 

Wij hopen dat er veel zijn die gezellig bij Gerda aansluiten. 

Ben jezelf niet van het handwerken dan ben je uiteraard ook van harte welkom voor een 

spelletje, de krant of om een kop koffie/thee drinken en een praatje te maken. 

  

 

 

Gedicht gemaakt en aangeleverd door Henny Jimmink 

 

Oud worden kan mooi, en fijn zijn misschien 

Hoe je je voelt is aan de buitenkant niet te zien. 

De een voelt zich goed  en is helemaal top 

De ander zijn lichaam is moe en op. 

Maar niemand wil alleen zijn, 

Dat voelt niet echt fijn. 

Maar hier op de Veldhoek gaan we samen koffie en thee  drinken  

Lezen we de krant, en zo blijven wij  bij de pinken. 

Ook gym, yoga, koersbal, geheugentraining en bingo niets is te dol, 

en  we houden het nog best goed vol. 

Wij hebben ook wel zin aan een praatje 

Misschien ben jij ook wel op zoek naar een nieuw gezellig maatje. 

Kom dan een keer bij de Veldhoek voor de koffie en thee 

En doe gezellig met ons mee. 

  



 

     

 

 

 

             Activiteiten maart 2022 

Maandag 

28 februari 

  9:30-10:15  

10:15  

12:00  

14:15-16:00 

In beweging                                                        Janny 

Koffie drinken 

Open tafel 

Inloopmiddag                                                      Sientje  

Dinsdag 

1 maart 

10:00 

  9:30-11:30 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                    Wojtek                                                       

Inloop met spelletjes                            Dineke en Gerda                          

Woensdag 

 2 maart 

  9:30 

10:00-11:30 

12:00  

14:00-15:00 

15:00-16:00 

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                        Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

Stoelyoga                                               Nicole Halfman 

Inloopmiddag                                            Marijke   

Donderdag 
3 maart 

 
10:00  
10:30 
14:00  

Koffie drinken 
Koersbal                                      Riek, Mies en Henny  

Bingo                                                     Team 

Vrijdag 

4 maart 

10:00 

12:00 

14:15 

Koffie drinken 
Open tafel   
Filmmiddag – Earth – De reis van je leven 
                                                    Ineke en Marianne 

Zaterdag 

5 maart 
10:00 Koffie drinken 

Maandag 
7 maart 

  9:30-10:15  
10:15 
12:00 
14:15-16:00 
 

In beweging                                                      Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 

Inloop middag                                                  Sientje  
 
 



 

Dinsdag 

8 maart 

10:00 

  9:30-11:30 

10.30  

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                      Wojtek  

Geheugentraining                                 Henny                                                                                                   

Inloop met spelletjes                             Dineke en Gerda                       

 

Woensdag  

9 maart 

  9:30 

10:30-11:30 

12:00  

14:00-16:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                          Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

Schilderen                                           Dinie Voskamp  

Inloopmiddag                                       Marijke   

Donderdag  
10 maart 

 

10:00  

14:15-16:00   

 

Koffie drinken  

Inloopmiddag                                     Mies 

Vrijdag  

11 maart 

 
 
 
 

 
10:00 
12:00 
14:15-16:00 
 
 
 
 

Koffie drinken 
Open tafel 
Dirk Nijland uit Laren, geeft een mooie presentatie over 
Willem en Jan Dommerholt  

Zaterdag 

12 maart 
10:00 Koffie drinken 

Maandag  

14 maart 

  9:30-10:15  

10:15  

12:00 u 

14:15-16:00 

In beweging                                                       Janny 

Koffie drinken 

Open tafel 

Inloopmiddag                                                     Sientje 

Dinsdag 

15 maart 

10:00 

10:00-10:30 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                    Wojtek                                                            

Inloop middag spelletjes                        Dineke en Gerda 

Woensdag 

16 maart 

 

10:00  
  9:30-11:30  
12:00 
13:00 – 13:45 

14:00-15:00 

15:00-16:00 

Koffie drinken 
Spelletjesochtend                        Sientje, Gerda en Ietje    
Open tafel 
Inspriatieblok Beatrix School: spelletjes jong en oud 

Stoelyoga                                              Nicole Halfman 

Inloopmiddag                                         Marijke 

Donderdag 

17 maart 

 

10:00 

10:30 

14:00-16:00 

 

 

Koffie drinken 

Koersbal                       Riek, Mies en Henny 

Bingo                            Team 

 

 



Vrijdag  
18 maart 
                    

10:00 

12:00 

14:15.16:00 

 

 

Koffie drinken 
Open tafel 
Rob Reijnen uit Neede, fotografeert bij extreme kou in 
de poolgebieden. Met temperaturen van -50 graden 
celsius, levert dit prachtige verhalen en plaatjes op. 

                                                                                                   
                                            Ineke  

Zaterdag 

19 maart 
10:00 

 

 Koffie drinken                                     

                                                        

Maandag 
21 maart 
lente 

 
  9:30-10:15 
10:15 
12:00 
14:15.16:00 
 
 
 

 
In beweging                                          Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 

Loes Stenbachs, voorlichter Dementie Oost 
Gelderland komt een lezing geven over 
Alzheimer                                                   Sientje 
                                                                                  

Dinsdag  

22 maart 

10:00 

10:15  

14:15-16:00 

Koffie drinken   

Digitaal advies                                             Wojtek 

Inloop middag spelletjes                       Dineke en Gerda 

Woensdag 

23 maart 

  9:30 
10:30-11:30 
12:00 
13:00:13:45  
14:00-15:00 
14:15-16:00 

Koffie drinken 
Spelletjesochtend                        Sientje, Gerda en Ietje    
Open tafel   
Inspriatieblok Beatrix School: spelletjes jong en oud 
Schilderen                                          Dinie Voskamp 
Inloopmiddag                                        Marijke     

Donderdag 

24 maart 

10:00  

14:15  

Koffie drinken  

Inloopmiddag                                       Mies 

Vrijdag 

25 maart 

10:00  
12:00 
14:15-16:00 
 

Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                      Ineke en Marianne  
        

Zaterdag 

26 maart 
10:00 

 

Koffie drinken 

 

Maandag 

28 maart 

 9:30-10:15  

10:15  

12:00  

14:15 

In beweging                                                          Janny 

Koffie drinken 

Open tafel  

Inloopmiddag                                                        Sientje  

Dinsdag 

29 maart 

10:00 

10:15 

14:15-16:00 

Koffie drinken  

Digitaal advies                                                     Wojtek                                                             

Inloop middag spelletjes                      Dineke en Gerda 



Woensdag 

30 maart 

   9:30 
10:00-11:30  
12:00 
13:00-13:45 

14:00-15.00 

15:00-16:00 

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                        Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel  

Inspriatieblok Beatrix School: spelletjes jong en oud  

Stoelyoga                                     Nicole Halfman 

Inloopmiddag                               Marijke                      

Donderdag 

31 maart 

10:00 

10:30  

14:00-16:00 

Koffie drinken  

Koersbal                         Riek, Mies en Henny 

Bingo                                Team 

Vrijdag 

1 april 

10:00 

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 

Open tafel 

Inloopmiddag                                               

 

     In  beweging  € 6,- € 1,-           abm gratis.  Stoelyoga €6,00          abm   € 4,- 

        Bingo € 5,-         abm 2,50   plus 2x  

Sprekers en gezellige middagen in principe  € 6,00             abonnementen en vrijwilligers    

€ 4,00.   Uitzondering daar gelaten. Elke zaterdagmorgen staat er ook    klaar en is er tijd 

voor een  gezellig praatje       Ook bent u alle morgens welkom om even de krant te komen 

lezen 

Kijk voor de middag even in de agenda, die u ook in de Veldpost kunt vinden, zodat u ook 

dan rustig de krant kunt lezen. 

 

De schakel 
Op16 maart is er weer een middag van de Schakel in ons gebouw van 14.30 tot 16.30. 

Een gezellige middag met Mevrouw Gerdien Jimmink als gast 

De oplossing puzzel uit de vorige Veldpost is: Kom gezellig naar de 

ontmoetingsruimte voor een spelletje en een kop koffie

 

De prijs is gewonnen door Loulou van den Berg  Zij heeft haar prijs inmiddels in 

ontvangst genomen. 
 

 



 

In elke zin dient een Nederlandse plaatsnaam te worden ingevuld.   

 Zie het voorbeeld. 

1 het is gezelliger met nonnen te schaken, maar spannender wanneer ik met 

MONNIKKENDAM  

 

2 de burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door zijn 

………………………………….  

3 ik probeer de kromme haak terug te buigen, hij breekt; jammer ik had hem 

……………….……..  

4 hij bleef zonder tegenbericht weg; ik was er ook niet, maar ik had een ……………. 

5 mijn broer luistert graag naar het gezang van krekels, maar ik hoor liever ………………..  

6 er is een varken te water geraakt; ik denk dat de eigenaar nu naar zijn 

…………………………. 

 7 nadat de dief de sieraden had gestolen, rende de juwelier de straat op en riep 

……………  

8 zijn al die draden even lang? Ik weet het niet, ik heb er pas ………………………… 

9 ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de parachutist. Want ik ben bang dat ik in de 

……………………… 

10 het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar het scheelde weinig of hij 

………………………………..  

11 ze hadden Els niet uitgenodigd, maar denk je dat ……………………..  

12 mijn riem zit erg vast. Ik maak hem iets …………………………………..  

13 een koekoek vroeg zich af, waar kan ik mijn ……………………………..  

14 als ik bij hem niet slaag kan ik nog altijd bij ……………………………. 

15 zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een  heel……….. 

     ……………………………………………… 

 

De oplossing van deze puzzel kan tot 10 maart ingeleverd worden in de brievenbus van de 

ontmoetingsplek: Gentiaan 1 of via e-mail: 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) 

 

 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief 

Heeft u ook iets te vertellen voor de volgende nieuwsbrief? Dan kunt u dit opsturen tot 20 

maart naar: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl of in de brievenbus 

  


