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Je ziet maar zelden mensen die als individu, zonder sociale achterban, zelfredzaam 
kunnen zijn. Mensen kunnen moeilijk zonder een of andere samenlevingsvorm. Bij 
Activiteitenplek de Heerevelden kiezen wij als samenlevingsvorm het gezin. We willen 
deelnemers de kans bieden om onder normale omstandigheden (het gezin) te 
functioneren. Het gezin biedt warmte en continuïteit en geeft een gevoel van 
saamhorigheid. We maken geen onderscheid in leeftijd, achtergrond en afkomst en we 
richten ons niet op één bepaalde doelgroep.  
 
 
De afgelopen maanden hebben we weer een aantal nieuwe gezichten binnen onze 
groep welkom geheten.  
Verder zijn we weer met veel enthousiasme en een hoge betrokkenheid bezig 
geweest met het realiseren van nieuwe plannen en ideeën. Ook zijn we er op uit 
geweest. Meer hierover in deze nieuwsbrief. Veel kijk- en leesplezier! 
Welkom Mika, Duncan, Susanne en Twan 
 
Ik ben Mika, 18 jaar en sinds dit jaar loop ik stage bij de 
Heerenvelden voor mijn school de Taalbrug. Dat is nu 2 
dagen en komend schooljaar donderdag en vrijdag. 
Volgend jaar kom ik vast bij de Heerenvelden 4 dagen per 
week.  
Mijn hobby’s zijn o.a. tafeltennis dit doe ik bij een club in 
Uden. Gamen op de computer, hardlopen met mijn vader, 
Pokemon (Go), Monopoli en Yahtzee. Interesse in de 
wereld. Vooral de vlaggen vind ik erg interessant. Ik werk 
graag met hout en dat kan volop bij de Heerenvelden dus 
dat is helemaal top. Netflix vind ik ook leuk om te kijken 
o.a teenwolf, once upon a time en camelot. Middeleeuws 
en sprookjes vind ik leuk om te kijken.  
Wellicht tot ziens op de Heerenvelden.  
Mika. 
 
 

                
 

  
Hoi, 
Ik ben Duncan. Ik ben 19 jaar oud, 
en benieuwd wat de toekomst 
brengt. Ik hou van grappen en van 
lol. Ik ben aardig en ik ben ook 
behulpzaam. Ik hou ook van muziek 
luisteren en van gamen. Nou, dat 
was wat leuks over mij. Nu wil ik het 
wel van jou horen. Groetjes Duncan. 
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Hallo, 
 
Mijn naam is Susanne Dimmers (50 jr.) en ik kom 
oorspronkelijk uit Nieuw-Bergen (Noord Limburg), maar 
woon nu alweer 7 jaar in Gemert. 
Ik ben fotograaf en hou veel van dieren en van de natuur. 
Verder hou ik veel van muziek en ik speel gitaar en 
mondharmonica ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ 
Ik doe vrijwilligerswerk bij de vogelwerkgroep van Gemert 
en sinds kort ook bij de Heerevelden. 
Daar hoop ik een steentje bij te kunnen dragen door een 
luisterend oor te bieden, voor degene die daar op dat 
moment behoefte aan hebben, en door het verzorgen van 
de dieren en wat daarbij hoort. 
Ik kom nog maar net bij de Heerevelden kijken maar kan 
jullie nú al een groot compliment geven voor de onderlinge 
sfeer ► Die is heel warm, begripvol en zorgzaam! Dat is 
heel mooi om te zien! 

♥♥♥
 

 

 

 
Hallo, 
Mijn naam is Twan Jansen. Wellicht hebben jullie mij 
al eens zien lopen bij de Heerevelden. Ik ben de 
vriend van Diede. Ik ben 24 jaar en heb samen met 
Diede de opleiding Sociaal cultureel werk gedaan. Na 
deze opleiding heb ik een aantal jaren voor lunetzorg 
gewerkt. Dit tot dat ik een baan aangeboden kreeg als 
leraar op de MBO opleiding waar Diede en ik hebben 
gezeten in Eindhoven. Hier heb ik het erg naar mijn 
zin. Naast mijn werk ben ik graag met muziek bezig. Ik 
zal regelmatig bijspringen en inspringen, jullie zullen 
mij vanaf september elk logeerweekend zien. Ik vind 
het heel gezellig om hierbij aan te sluiten.  
Groetjes, 
Twan 
 

                

 
 
Hoi! 
Mijn naam is Marjan Vissers. 
Ik ben 21 jaar en ik woon in Gemert.  
Momenteel studeer ik in het tweede jaar van de opleiding 
pedagogiek op de HAN in Nijmegen. Voor ik begon aan deze 
studie heb ik de MBO-opleiding recreatie en toerisme 
gevolgd. Vanaf september 2019 zal ik bij Activiteitenplek de 
Heerenvelden stage komen lopen. Ik kom op donderdag en 
vrijdag tot en met het einde van het schooljaar. 
Dingen die ik buiten school om het liefste doe zijn: gezellige 
dingen doen met vrienden, paardrijden, lekker eten, spelletjes 
en naar mooie plekken/bestemmingen gaan. 
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Ik heb heel erg veel zin om te gaan beginnen met mijn stage 
bij activiteitenplek de Heerenvelden! 
  
Liefs, Marjan 
 

Leuke nieuwtjes 
Uitbreiding Activiteitenplek de Heerevelden, 
 
Wij willen een geweldig nieuwtje met jullie delen. Wij hebben het perceel dat grenst aan ons 
perceel én aan ons bos kunnen kopen. Dit biedt prachtige nieuwe perspectieven en mogelijkheden 
voor de toekomst van Activiteitenplek de Heerevelden. Dit betekent dat er in september al een 
verandering plaats gaat vinden. Diede en Twan gaan voor onbepaalde tijd in het huis van Wouter 
en Rian wonen en Wouter en Rian gaan voor onbepaalde tijd in het andere huis wonen. Twan en 
Diede gaan ook de logeerweekenden draaien en hopen op deze manier te gaan ondervinden hoe 
dit hen bevalt. Wouter en Rian zullen bijspringen als het nodig is. Verder gaat er nog niets 
veranderen. We willen in alle rust gaan bekijken hoe we de nieuwe plek het beste vorm kunnen 
gaan geven maar we zullen jullie op de hoogte houden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
Verkeersexamen Raimon 
 
Raimon mocht deelnemen aan de 
verkeerslessen op Basisschool de 
Uilenspiegel. Het is namelijk Raimon 
zijn wens om de verkeersregels goed 
onder de knie te krijgen. Op 4 april 
vond het theorie-examen plaats en 
hier is Raimon met vlag en wimpel 
voor geslaagd. Gefeliciteerd Raimon, 
superknap!  

 
Update Bos 
 
We zijn nog steeds druk met de werkzaamheden in het 
bos. Inmiddels zijn alle paden voorzien van houtsnippers 
en zijn we druk bezig met het maken van vogelhuisjes. Ook 
de leerlingen van de Antoon van Dijk school hebben hierbij 
geholpen. Deze plek wordt steeds fijner om in te 
vertoeven, te beleven, te ‘ZIJN’ en even tot rust te komen. 
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Afscheid leerlingen Antoon van Dijk 
school 
 
Deze fantastische leerlingen 
van SSOE - Stichting Speciaal 
Onderwijs & Expertisecentra hebben 
afscheid genomen. Hun 
stageperiode zit er op.  
Super bedankt voor jullie hulp en 
alle gezelligheid! En bedankt voor 
het afscheidscadeautje en de mooie 
brief!  

        

 
Diploma Diede 
 
Op 4 April jl. heeft Diede haar diploma Sociaal 
Pedagogische hulpverlening afgerond met een 8 aan de 
hoge school van Arnhem/Nijmegen. Van harte 
gefeliciteerd! We zijn supertrots op jou! 
Diede heeft een specialisatie onderzoek gedaan naar 
buurtparticipatie. Hier gaan we in de toekomst meer over 
horen! 
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Het gras groeit 
 
Het gras groeit! Inmiddels zijn er 
zelfs al 500 pakken hooi van het land 
gehaald voor de paarden. We zijn 
trots dat we zo zelfvoorzienend 
kunnen zijn!  

 

 
Opzoek naar vrijwilligers! 
 
Wil jij vrijwilligerswerk doen en ben 
je op zoek naar een sfeervolle, fijne 
plek? Kom dan gerust eens 
kennismaken.  

Activiteiten 
 
Hout Kloven 
 
Zoals jullie misschien al wel eens gezien hebben worden er 
bij de Heervelden regelmatig pizza’s gebakken. Deze 
pizza’s komt natuurlijk niet zomaar op je bord. Hiervoor 
moet een vuur gestookt worden in de pizza oven. En wat 
heb je hiervoor nodig?  …….  HOUT! Dit hout halen we uit 
ons eigen bos en sinds kort hebben we een kloofmachine. 
Raimon heeft hiervoor in het verleden een certificaat 
behaald. Hij mag dan ook houtkloven.  
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Taarten bakken 
 
Wij zijn weer begonnen met het 
bakken van heerlijke biologische 
appeltaarten! Voor 12,50 kun je 
deze bestellen. Ook nog verpakt in 
een leuke vrolijke thema taartdoos.  
 
Naast het bakken van appeltaarten 
bakken we nu ook kersentaarten. 
Een aantal weken terug werden we 
uitgenodigd door onze buren, Bert 
en Annette. Zij hadden een paar 
bomen vol met kersen. Daar hebben 
wij dankbaar gebruik van gemaakt. 
Inmiddels liggen ze in de diepvries. 
Bedankt Bert en Annette! 
( Een kersentaart kost 10 euro en 
deze worden gemaakt zolang de 
voorraad verstrekt). 
 

 
Konijnen 
 
We hebben gebruikte konijnenhokken gekocht en 
opgeknapt! Nu hebben we al aardig wat nieuwe bewoners. 
Dit vergt natuurlijk wel wat verantwoordelijkheid, het is 
mooi om te zien dat iedereen hier graag tijd, liefde en 
energie in steekt. 
 
Dieren hebben een kalmerende, stress reducerende 
werking en een positief effect op het gevoel van 
eigenwaarde. Door met dieren te zijn wordt ook  de 
openheid van mensen bevorderd en het stimuleert de 
interactie.  
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Rock de Veranda 

 
Ook 
dit 
jaar 
was 
er 

weer het ‘Rock de veranda feest’. 
Een feest waar we even niet hoeven 
te werken. Niets moet en er kan van 
alles zoals optreden, pizza eten 
en…… in de ‘disco tunnel’ van Fuiv 
concepts. Wij hebben enorm 
genoten. 
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Verjaardagslunch 
 
Wat is er nu leuker dan op je verjaardag lekker verwend te 
worden. Een nieuwe traditie is geboren. Wanneer iemand 
jarig is (geweest) gaan we hem of haar verrassen met een 
verjaardagslunch. En Raimon was de allereerste!  

 

 
 

Logeerweekenden 
 

Ook in januari, februari en maart hebben we weer een drietal gezellige, leuke en actieve 
logeerweekenden gehad. Een kleine terugblik is hieronder te vinden. 
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Vriendelijke groeten, Team de Heerevelden! 
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