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NIEUWSBRIEF

De eerste nieuwsbrief van 2021 en ook in dit jaar is corona nog steeds aan de orde van de
dag. We zijn er wel allemaal wat relaxter onder en verschillenden onder ons zijn nu

gevaccineerd. We gaan en kunnen steeds meer leuke en gezellige dingen doen en dat
wordt tijd ook. We nemen jullie weer graag mee in een rondje van nieuwtjes en

ontwikkelingen. Veel kijk- en leesplezier!



Welkom

WELKOM DYMFY 
Hallo, ik ben Dymfy Vulto. Ik woon in Handel, samen
met mijn man en 3 kinderen en heel veel dieren. 
Ik ben (gespecialiseerd) begeleider met behulp van
paarden en paardencoach. Dat doe ik vanuit mijn eigen
bedrijf Hoeve de Havelt en vanaf 18 januari kom ik bij
Activiteitenplek de Heerevelden anderhalve dag in de
week het team versterken. Ik heb daar enorm veel zin
in. 
Naast dat ik van paarden en mensen hou, ben ik best
creatief. Ik heb jaren gewerkt als vakdocent dans. Ik
heb musicals geproduceerd, die inmiddels ook worden
uitgegeven en ik heb een kinderboek geschreven en
uitgegeven. 
In mijn vrije tijd ben ik veel in het bos te vinden. Op het
paard uiteraard. Ik train dan voor endurance
(uithoudingswedstrijden), mijn grote passie. Mijn
kinderen houden ook van paardrijden, dus ik rijd vaak
buiten met mijn kinderen. Ik hou ook van dansen,
tekenen, schilderen, knutselen en dieren verzorgen. 
Thuis werk ik alleen met kinderen. Maar ik vind het
enorm leuk om met andere doelgroepen te werken én
om in een enthousiast team te werken. En daarom kijk
ik ernaar uit om bij jullie te beginnen. Tot 18 januari! 
Groetjes Dymfy 
 
 

Nieuwe ontwikkelingen
EEN ERF DAT VERANDERD. 

We zijn al geruime tijd bezig met het aanpassen van ons erf. Zo zagen jullie in de vorige
nieuwsbrief dat er een nieuwe rijbak is aangelegd. Deze wordt op dit moment nog mooi

afgewerkt.
Ook zijn we bezig met het aanleggen van een nieuwe paddock en dierenweide zodat we
onze dierenstapel uit kunnen breiden met geitjes en ganzen. Ook krijgen de konijnen een
nieuwe binnenverblijf.  De start van de aanpassingen van het erf was wat lastig omdat we

een lange tijd moesten kijken naar een erf wat erg rommelig was. Nu begint het steeds



meer vorm te krijgen en zijn we super trots of het resultaat. We zijn er nog niet maar er zijn
flinke stappen gezet en er is heel hard gewerkt.  

DE VERBOUWING 

Wij hebben lang geleden een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor een

bestemmingsplan wijziging en de aanvraag voor een verbouwing. Ons plan ligt nu ter

inzage bij de gemeente en de wethouder is op bezoek geweest. Zij was heel enthousiast

en komt graag nog een keer terug. In juli krijgen we uitsluitsel. We verwachten groen licht

te krijgen en dan kunnen we de aanvraag voor de vergunning in gaan dienen. Er

komen een nieuwe entree met een ruimte voor de lockerkasten, een nieuwe toiletgroep,

een badkamer en een kantoor. De architect is al langs geweest om alles in te meten zodat

er tekeningen gemaakt kunnen worden. Wij kijken uit naar het resultaat en om dit met jullie

te delen!

Corona-update 
 

De eerste deelnemers hebben hun vaccinatie gehad en langzaam lijkt het erop dat
we kunnen gaan uitkijken naar een zomer waar we iets meer mogen dan het

afgelopen jaar. Maar we blijven op onze hoede omdat we merken dat corona in onze
omgeving nog steeds heel dichtbij is. We willen jullie dan ook vragen om nog steeds



goed de regels in acht te nemen zodat we corona bij ons weg kunnen houden. 
 

HET 6-JARIG BESTAAN/OPEN DAG 13 JUNI A.S. GAAT NIET DOOR!!! 
Omdat het nog niet duidelijk is hoe deze zomer er uit gaat zien hebben wij besloten
ook dit jaar ons 6-jarig bestaan/open dag niet door te laten gaan. We kijken er naar

uit om dit met jullie te vieren op een manier waarbij we geen rekening hoeven te
houden met allerlei regels en afspraken en we samen kunnen dansen en iedereen

uit kunnen nodigen. Hopelijk is dit in 2022. Wat in het vat zit verzuurt niet.

Activiteiten

NATIONALE COMPLIMENTENDAG 
Een heerlijke taart van de Antoon van

Dijkschool met bijgevoegd de volgende
tekst: 

 
"Het is leuk om dingen niet te kunnen,

want dan kun je iets nieuws leren" 
Dankzij jullie inzet is het mogelijk voor

onze leerlingen om zich te kunnen
blijven ontwikkelen in deze ongewone
tijd. We waarderen de samenwerking

en dat verdient in de week van de
nationale complimentendag iets

lekkers. 
 

Een super mooi gebaar en de taart was
heerlijk. 

 

100 VOGELHUIZEN! 
De afgelopen weken zijn we druk

bezig geweest met een grote
bestelling van maar liefst 100

vogelhuizen. Deze zijn besteld door
Smits Kozijnen uit Handel. Op deze

manier willen zij hun klanten
allemaal een bedankje sturen, super

leuk bedacht! Alle deelnemers
hebben zich bezig gehouden met:
Schaven/schuren, boren, branden,



oliën en het in elkaar zetten van
deze leuke mezenkasten.

DE EERSTE PLANTJES 
We vinden het tijd voor mooi weer. Helaas
laat dit tot op heden nog wat op zich
wachten. Echter zijn we toch al begonnen
met voorzaaien. Voor dit jaar hebben we
besloten de volle grond moestuin even
weg te laten. Echter gaan we onze
moestuinbakken en prachtige kas weer
vullen met van allerlei groenten waar we
van de zomer weer lekker soepjes en
gerechten van kunnen maken. Ook komt
er weer een prachtig veld met
plukbloemen.

BEZOEK VAN DE WETHOUDER 
Ook de wethouder van Gemert-Bakel
heeft gehoord over onze plannen met
betrekking tot de verbouwing en de
activiteiten die wij allemaal uitvoeren.
Regelmatig gaat ze langs bij bedrijven /
ondernemers in de gemeente om mensen
te leren kennen, sfeer te proeven en
interresse te tonen. Ook bij ons is ze een
ochtend langs geweest. Ze heeft een
rondleiding gehad en samen met ons
koffie gedronken. Ook alle deelnemers
mochten vragen stellen waaronder zoals
hoe wordt je nu eigenlijk een wethouder ?.
Het was een gezellige ochtend.

LOGEERWEEKENDEN 
De afgelopen maanden hebben we weer een aantal logeerweekenden gehad. Helaas nog
steeds in kleine groepjes i.v.m. corona. Ook konden we nog niet op pad, dit maakte echter

dat we op elkaar aan waren gewezen en we er aan huis hele gezellige weekenden van
hebben gemaakt. Hieronder een kleine sfeerimpressie.







Agenda

24 mei gesloten i.v.m. 2e pinksterdag
4-5-6 Juni Logeerweekend
16-17-18 Juli 2021  Logeerweekend
 6-7-8 Augustus 2021 Logeerweekend
16 t/m 29 Augustus 2021 Gesloten
17-18-19 September 2021 Logeerweekend
15-16-17 Oktober 2021 Logeerweekend
19-20-21 November 2021 Logeerweekend
17-18-19 December 2021 Logeerweekend
23 December 2021 Kerstborrel (17.00 – 19.30)
24 December 2021Gesloten t/m 2 januari 2022
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Wil je reageren, stuur dan een mail naar: 
info@deheerevelden.nl 

 
We sturen je deze nieuwsbrief omdat je 

https://www.facebook.com/eenplekomtezijn/
https://www.instagram.com/activiteitenplekheerevelden/
https://aktiviteitenplekdeheerevelden.nl/


op een of andere manier betrokken bent of bent geweest bij de Heerevelden.  
Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen klik dan op deze link unsubscribe from this list. 

 
De Heerevelden 

Heereveldseweg 74, 5423 VM Handel 
Tel. 06 47191684
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