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Nieuwsbrief 

Recreatievereniging 

 “Het Veldhof” 

Maart t/m Mei 2020 

In deze uitgave: 

 

Blad: 1 

 

Mededeling van het 

bestuur 

 

 

 

 Bewonersconsulent: 

Carola Hogelucht. 

 

Spreekuur iedere 

maandag,  dinsdag, 

donderdag en vrijdag 

van: 

10:30-11:30 uur. 

Woonzorg 

Nederland. 

Telefoon: 

088-921 0330 

 

Wijkagent 

Nihat Kösk 

 

Spreekuur 

iedere 
maandagmiddag in het 

"Stroinkshuis" 

van 13:30-14:30 uur 

Het Stroink 64 

Enschede. 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij activiteiten gaan we consumptiemunten invoeren, 

dat houdt in dat u bij opgave van deelname 

consumptie munten kunt kopen voor zowel de koffie 

en als overige dranken. 

 

 

De gekochte consumptiemunten kunt u ook gebruiken bij andere 

activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantoor woonconsulent: 
Vanaf maandag 20 april 2020 zal het kantoor van 

de woonconsulent Carola Hogelucht en de recreatiezaal 

beneden en worden voorbereid op de verbouwing van 

de hoofdingang. 

 

 

Carola Hogelucht zal haar spreekuur tot na de verbouwing 

 

 

Ideeën, suggesties of opmerkingen: 

Iedere 2e maandag van de maand om 19:30 uur 

vergaderd het bestuur van de recreatievereniging  

“Het Veldhof’.  

 

 
Mocht u ideeën, suggesties of opmerkingen hebben met betrekking tot 

het organiseren van een activiteit, of uw ongenoegen willen uitspreken 

over een van de  georganiseerde activiteiten, maak ons dat kenbaar 

dan kunnen we er misschien wat mee. 

Laat uw ongenoegen niet in de “wandelgangen” blijven rondhangen 

zodat uw ongenoegen een eigen “leven” gaat leiden, maar spreek het 

naar ons uit! 

Dat kan iedere 2e maandag van de maand van 19:00-19:30 uur, 

in de recreatiezaal op de 1e verdieping van het hoofdgebouw. 

Consumptiemunten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

houden in de “computerruimte” rechts naast de recreatiezaal op de 

eerste verdieping, naast de trap die naar de 2e verdieping gaat. 

 

Ingrid Terpstra 

bewonersconsulent 

van SW, spreekuur 

maandag en donderdag 

van 9:30 – 10:30 uur 

modelwoning 

Veldhoflanden 48 

Tel.: 06-3310 1491 
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In deze uitgave: 

 

Blad: 2 

 

Vervolg mededeling 

van het bestuur 

 

 

Orde en netheid 

in de ruimte van 

de centrale 

brievenbussen. 

 

Mocht u 

reclamepost, flyers 

en overige 

poststukken in uw 

brievenbus vinden, 

die u niet 

accepteert, 

neem deze dan 

toch mee naar 

uw woning!!! 

Laat deze 

poststukken 

niet boven  

op de 

brievenbussen of 

ergens in de  

ruimte van de 

centrale brievenbus 

slingeren. 

 

Houd de ruimte 

van de centrale 

brievenbussen 

netjes. 
 

 

De Nieuwsbrief  

zal vanaf nu   

4x per jaar 

bij u in de  

brievenbus liggen. 

 

Mocht u een ‘item’ 

hebben voor de 

volgende Nieuwsbrief 

dan kun u die 

aanleveren voor 

15 mei 2020 bij 

Nico Dassen. 

Mailen mag ook 

het e-mailadres is: 

 

 

 

 

                                 

 

 

Waarom in de benedenzaal? 

 

Het bestuur van de recreatievereniging en 

van het biljarten zijn tijdens een overleg met 

elkaar tot het idee gekomen om aan het Bruin 

café gebeuren wat meer inhoud en sfeer te 

geven. 

 

 

Zaterdag 28 maart 2020 zal het 

Bruin café  

in de benedenzaal plaatsvinden. 

Koffiedrinken tijdens de verbouwing van de benedenzaal: 

 

 

 

 

Vanaf 20 april 2020 zullen de koffieochtenden  van 

10:30-11:30 uur plaatsvinden in de bovenzaal op de 

1e verdieping. 

Let op! De maandag- en de vrijdagochtend komen 

hierdoor tijdelijk te vervallen.  

 

Activiteiten in de maand april 2020: 

 

 

 

 
Maandag 27 april 2020  

is het Koningsdag. 

 

Wij vieren Koningsdag tijdens het 

Bruin café op  

zaterdag 25 april 2020 

 
Vrijdag 17 april 2020 

Paasbrunch. 

 

Nader informatie volgt binnenkort. 

Bruin café in de maand maart: 

 

 

 

Op zaterdagmiddag 28 maart kan men naast het nuttigen van een hapje 

en drankje ook biljarten. 

 

 
Zaterdag 18 april 2020 

 

Music4Jim 
 

Een Hollandse muziekavond  

met live muziek. 

De entree opbrengst gaat naar 

Biking4Jim.  

 

Nico Dassen zal in mei 2020 met 

een aantal handbikers en fietsers 

voor Jim 230 kilometer gaan 

handbiken/fietsen om een 

aangepaste bus te realiseren. 

 

Nader informatie volgt binnenkort. 
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 Voortgang verbouwing naar duurzaam wonen: 

De  verbouwing naar duurzaam wonen is inmiddels in volle gang. 

De blokken 1 en 2 worden weer steigervrij gemaakt, bij blok 3 worden bij het 
uitgaan van de Nieuwsbrief de kozijnen vervangen. 

Blok 4 zit nu in de steigers en worden de nodige voorbereidingen getroffen. 

 

 
 

 

 

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 
In deze uitgave: 

 

Blad: 3 

 

Voortgang 

verbouwing naar 

duurzaam wonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het “Bruin café” is 

alleen toegankelijk 

voor de bewoners van 

het wooncomplex 

“Het Veldhof”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Bruin café is 

open van 

14:00-17:00 uur  

in de bovenzaal. 

 

*Zaterdag 28 

maart 2020 in 

de benedenzaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 

29 februari 

28 maart* 

25 april 

30 mei 

27 juni 

25 juli 

29 augustus 

26 september 

31 oktober 

28 november 

19 december 

  

  

Blok 1 en 2 

Bezig met de afronding. 

Blok 3 

Volop in de steigers. 

 

Blok 4 

In de voorbereiding. 

Blok 1 

Aanpassingen voltooid. 
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In deze uitgave: 

 

Blad: 4 

 

Bloeddruk meten en 

bloedsuiker prikken 

 

Wekelijkse activiteiten: 

* Koffiedrinken  

* Bingo  

* Biljarten  

* Sjoelen  

* Handwerken  

* Spelletjesmiddag 

* “Bruin café” 

* Noabers Veldhof 
 

 

 

 

 

 

RV Het Veldhof 

Dagelijks Bestuur van de  

Recreatievereniging 

 “Het Veldhof”  

met de volgende 

bestuursfuncties: 

 

voorzitter:  

Wim Wuite  

tel. 06-245 58 002 

 

Secretaris: 

Albert Staal  

tel. 230 23 70 

 

Penningmeester: 

Nico Dassen  

tel. 851 29 00 

 

E-mailadres: 

rvhetveldhof@gmail.com 

 

 

 

 

Bloeddruk meten en bloedsuiker prikken: 

Iedere laatste maandag van de maand kunt u 

vrijblijvend uw bloeddruk laten meten en bloedsuiker 

laten prikken. Een medewerker(ster) en een  

fysiotherapeut van de Posten zal dan  

van 10:30-11:30 uur in de benedenzaal aanwezig zijn. 

 

Maandag t/m zaterdag » Koffiedrinken: 

Elke maandag t/m zaterdag zorgen wij dat er  

van 10:30-11:30 uur en zaterdag van 10:00-11:30 uur 

koffie klaar staat. 

De koffie kost m.i.v. 1 januari 2020 € 0,50 en het tweede kopje is gratis. Ook is 

er uiteraard thee verkrijgbaar. 

 

Dinsdag » Biljarten / Bingo: 

Iedere dinsdagavond zijn er twee activiteiten waar u een naar toe kunt gaan 

om te kijken of om mee te doen: 
 

 

Biljarten:        

En m.i.v. 3 januari op elke vrijdag van 18:30-22:00 uur,         

In de benedenzaal. 

Voor informatie kunt u contact opnemen 

met Harrie Gaasbeek  of  Wim Sterkenburgh 

Tel.: 06-335 69 337        Tel.:  06-183 19 549 

 

 

Bingo: 

Van 19:30-21:45 uur 

in de bovenzaal. 

Zaal open: 19:00 uur 

 

 

Woensdag » Sjoelen: 

Iedere woensdagavond is er van 

19:00 uur-21:00 uur in de  

bovenzaal sjoelen. 

Mocht u een woensdagavond even niet weten wat 

te doen? Kom dan eens gezellig naar de bovenzaal. 

 

Donderdag » handwerken: 

Handwerken: 

Elke donderdagmiddag is er van 14:00-16:00 uur  

een handwerkmiddag. 

Lijkt u dit ook wat of mag u het ook graag handwerken  

kom er dan gezellig bij. 

 

Zondagmiddag » spelletjesmiddag: 

Mocht u op een zondagmiddag niet weten wat u zou kunnen gaan doen? Kom 

dan van 14:00-16:00 uur naar de spelletjesmiddag, en schuif gezellig aan. 

 

“Bruin café”: Elke laatste zaterdag van de maand 

is er van 14:00-17:00 uur in de bovenzaal het 

“Bruin-Café” geopend. Het “Bruin café” is alleen  

toegankelijk voor de bewoners van het wooncomplex “Het Veldhof”.  

 

Noabers Veldhof: (in de bovenzaal 1e verdieping) 

Maandag van  9:30-11:30 uur 

Woensdag van 13:30-15:30 uur  

Vrijdag van 9:30-11:30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 


