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Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

I www.complementreclame.nl

Wij plakken stickers op auto’s, 

bussen, borden, ramen, deuren, 

vloeren, lichtbakken, noem maar op. 

Compleet met een goed ontwerp. 

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

compleet in 
autobelettering



Een nieuw seizoen staat op het punt te beginnen. Het seizoen waarin de Spil 40 jaar bestaat. Ter 
ere daarvan is er een feestavond op 7 oktober. Vergeet niet u hiervoor aan te melden ( uiterlijk 1 
september). Op 14 september is er een ledenvergadering, ook u kunt dan uw stem laten horen.
Het lidmaatschap van de Spil geldt voor het hele gezin. 15 Euro per jaar of 7,50 voor 65+. Bent of wordt 
u binnenkort 65? Geeft u dit dan door aan het ledenbeheer: ledenbeheer@despilveghel.nl, zodat uw 
bijdrage aangepast kan worden. Ook een verhuizing kunt u doorgeven op dit adres.

Heeft u voor het komende seizoen nog geen ledenkaartje ontvangen? Geen nood, er zijn ledenlijsten 
aanwezig bij de activiteiten zodat we altijd kunnen zien of u lid bent.

De Spil heeft ook een facebookpagina: Wijkvereniging De Spil de bunders 5 5467 JZ Veghel, daarin 
kunt u de actuele informatie vinden. Het wijkblad komt een keer in de twee maanden, in de tussentijd 
kan er wel eens wat veranderen. Kijk daarom ook op de website en de facebookpagina.

Neem ook een kijkje op onze website: www.despilveghel.nl

Als laatste willen we alle (startende) ondernemers wijzen op de mogelijkheid 
voor het plaatsen van een advertentie in ons wijkblad.
 
De redactie draagt zorg voor plaatsing. De oplage is 450 stuks en wordt 5 keer per jaar 
aan onze leden verstuurt, tevens is het wijkblad te bekijken op onze website.

De kosten voor ons wijkblad zijn:
• ¼ pagina à € 60,- per seizoen
• ½ pagina à € 95,- per seizoen
• 1 pagina à € 115,- per seizoen

Wilt u meer informatie mail dan naar wijkblad@despilveghel.nl
Of bel met Carieny 0413-340527.
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Uitgave:
Het Wijkblad van Wijkvereniging De Spil komt v.a. 
september 5 x per jaar uit in een oplage van 400 expl. 
en wordt verspreid onder de leden van de vereniging. 
U kunt het blad ook afhalen in ons wijkgebouw.

Adres:
Wijkvereniging De Spil
De Bunders 5, 5467 JZ  Veghel
Telefoon: 
(0413) 362286
E-mail secretaris: 
secretaris@despilveghel.nl
KvK Nummer: 
40219832
Banknummer:
NL61 RABO 0153308621 of
NL93 INGB 0002841707

Redactie:
Carieny van Rijbroek
Marianne van Lieshout

Bezorging:
Familie van Lieshout, (0413) 366255

Kopij kunt u mailen naar:
wijkblad@despilveghel.nl of lever het in bij 
het wijkgebouw t.a.v. de redactie.

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
voorzitter@despilveghel.nl
Secretaris: Meryem Jonkers
secretaris@despilveghel.nl | 06-55185038
1e penningmeester: Clement de Groot
penningmeester@despilveghel.nl | 0413-341601
2e penningmeester: Angela Kallenbach
bestuurslid1@despilveghel.nl | 06-23511321
ledenadministratie: Meryem Jonkers
ledenbeheer@despilveghel.nl | 06-55185038
Zaalverhuur: Bestuur
zaalhuur@despilveghel.nl

Jeugdzaken:
Jeugdbingo, Peter Schepers, 0413-353819
Knutselclub, Willy van Herpen, 0413-320877
Jeugdfilm, Vacant

Ontspanning/evenementen:
Kaarten, Jan Noij, 0413-362331
Bingo, Angela Kallenbach, 06-23511321
Senioren, Tom van Lieshout, 0413-366255
Toneel, Lotte v.d. Berg, 06-43204804
Soufflé, toneelgroep@souffle.nl

Sportzaken:
Badminton, Ineke Meijs, 0413-362081
Damesgym, Carieny van Rijbroek, 0413-340527

Oud papier:
Bart Mackenbach, 06-52081731
Angela Kallenbach, 06-23511321

Inleveren kopij voor de editie nov/dec kan tot 

en met 1 oktober 2017. Dit kunt u mailen naar: 

wijkblad@despilveghel.nl of lever in bij één van 

onze activiteiten
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Mijn naam is Jan Koelewijn. Nu woonachtig in Maastricht.

Mijn herinneringen aan wijkvereniging De Spil.

In 1981 ben ik in Veghel komen wonen samen met mijn vrouw Meta, wij woonden eerst een aantal jaar op Espelaar 
5 en later Espelaar 91. Al snel ben ik betrokken geraakt bij de oprichting van wijkvereniging de Spil, waar ik jaren met 
veel plezier als vrijwilliger maar ook als vicevoorzitter en voorzitter actief geweest ben.

Ik weet nog dat we in een keet in de Bunders (naast de basisschool) zaten met o.a. Anton Groot, Cees Westerveld , 
Ad van de Ven en de notaris om het geheel in goede banen te leiden. De gemeente wilde ons wel in een wijkgebouw 
zetten, echter stelde daar de nodige randvoorwaarden aan, het moest een multifunctioneel gebouw zijn.

Eén van de randvoorwaarden was dat er ook een peuterspeelzaal in moest komen, samen met de al bestaande 
wijkvereniging de Bunders en de latere wijkvereniging de laarbunders. Die nu samen zijn onder de naam 
Wijkvereniging de Spil. Wij hadden als toekomstig bestuur hier al de nodige vraagtekens bij want natte hoeken 
waar de kleintjes konden spelen met zand e.d. en een aantal uren later weer de ouderen die gingen kaarten was 
gedoemd om te mislukken. De klachten kwamen dan ook snel in de trant van: ik heb geen zin om tussen de drogende 
kindertekeningen te zitten etc. Na veel overleg met de leiding van de peuterspeelzaal en de gemeente hebben ze toch 
ingezien dat dit zo niet langer ging en kreeg de peuterspeelzaal een eigen ruimte. Nu hadden wij als wijkvereniging 
meer ruimte en de mogelijkheid om de zalen zo in te richten zodat iedereen zich er thuis voelde.

Totstandkoming van de Naam De Spil
Er moest natuurlijk ook een naam verzonnen worden voor de nieuwe wijkvereniging. Een oproep in ons wijkblad 
het Bundertje om een juiste naam te verzinnen met daaraan een prijs gekoppeld werd massaal beantwoord. Een 
onafhankelijke commissie werd gekozen en die hebben alle namen bekeken zonder dat er bekend was van wie dit 
kwam. Na veel wikken en wegen kwamen ze met twee namen nl. De As en De Spil. Zoals bekend is het De Spil 
geworden. Het leuke was wel dat Meta deze had ingestuurd en beloond werd met een cadeau. We hebben toen de 
letters laten maken en ze op de gevel gemonteerd waar ze nog steeds hangen.
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Wijkvereniging 40 jaar



Wijkblad
Aan het wijkblad heb ik leuke herinneringen die avonden met Wilma, Carieny en René zijn er wel ingebrand vanwege 
de nog heel simplistische wijze waarop het wijkblad werd gemaakt, knippen en plakken en teksten op de typemachine 
was normaal en vergde veel tijd. Later is dat goed gekomen met de aanschaf van een PC die door het bestuur en 
vrijwilligers gebruikt kon worden. Het op tijd bij de drukker brengen was altijd stress. Ik moet zeggen dat het wijkblad er 
op dit moment gelikt uitziet, mijn complimenten hiervoor, ik mag mij als erelid gelukkig prijzen dat ik nog elke keer het 
wijkblad opgestuurd krijg en met veel plezier lees.

Disco
De vraag was om de tienerjeugd die veelal rondhing in het winkelcentrum de bunders op te vangen. Het idee werd 
geboren om een kinderdisco te organiseren op de vrijdagavond voor de leeftijd van ca. 10 tot 16 jaar. Aanschaf van 
de apparatuur moest natuurlijk worden goedgekeurd door het bestuur. Er was al snel een tweedehands set te koop en 
de goedkeuring kwam er. Sander Koelewijn heeft de disco mede grootgemaakt en met veel plezier heeft hij dit jaren 
vol gehouden. De jeugd kwam van heinde en ver, vanuit Sint Oedenrode, Nijnsel, Schijndel, Mariaheide maar het 
merendeel kwam natuurlijk vanuit Veghel. Er waren op een gegeven moment teveel kinderen voor de oppervlakte van 
de zaal waardoor de veiligheid in het geding kwam en er moest ingegrepen worden.

Carnaval
Het jaarlijkse carnaval was altijd een feest. De organisatie was een kluif, maar dit heb ik met veel plezier “zeker 
vanwege de vele vrijwilligers” gedaan en kijk daar met plezier op terug. Het onderhandelen met de toenmalige eigenaar 
Café de Stapperij was altijd een uitdaging om er voor ons toch voldoende uit te halen en de kosten te drukken. Samen 
met Bart van de Boogaard en later Martien van Berlo zetten wij de lijnen uit om het geheel op rolletjes te laten verlopen. 
Iedereen wist ook dat als er iets was, dat men naar Bart (later Martien) of ik met de cowboy hoed met Chief logo 
moesten lopen.

Koninginnedag
Ook Koninginnedag was altijd een succes. Het opstellen op het plein van de vele spelen en muziek was een jaarlijks 
terugkomend festijn, die door de vele vrijwilligers met veel plezier werden uitgevoerd. Er was eens een jaar dat er 
teveel vrijwilligers waren die bijna gingen ruziën om te helpen . Zeker het napraten was altijd gezellig met een drankje 
en een hapje.

Naaiclub
Meta Koelewijn ging altijd met veel plezier op de donderdagavond naar haar naaiclub waarvan ze met een Big 
Smile op haar gezicht thuis kwam met verhalen en gemaakte kleding. Ze werkte ook altijd mee met de verschillende 
activiteiten.

Slotwoord:
De jaren die ik met mijn gezin in Veghel heb gewoond, en deel uitmaakte van de wijkvereniging De Spil zijn fijne jaren 
geweest en ben trots dat ik erelid mag zijn van deze geweldige Club.
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Uitnodiging jubileum
We hebben er al veel over geschreven: in 
september 2017 is het 40 jaar geleden dat de 
wijkvereniging ontstond.

Ter ere van dit heuglijke feit is er een feestavond 
in de Spil op zaterdagavond 7 oktober. Deze 
avond is bedoeld voor alle leden en vrijwilligers. 
De consumptieprijzen zijn op deze avond extra 
laag. 

Het feest begint om 20.30. U dient zich voor 
deze avond aan te melden. Doet u dit a.u.b. 
zo spoedig mogelijk, maar UITERLIJK 31 
AUGUSTUS. Daarvoor stuurt een mailtje naar: 
bestuurslid1@despilveghel.nl

Vermeldt daarin uw naam, telefoonnummer en 
of u alleen komt of met partner. Ook willen wij 
weten of u vrijwilliger bent. Als u in het verleden 
vrijwilliger was willen wij graag weten bij welke 
activiteit.

Velen hebben zich al opgegeven. Wilt u er ook 
bij zijn? Wacht niet te lang want de ruimte is 
beperkt.

Tot ziens op 7 oktober!
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Agenda algemene ledenvergadering 2017

Datum: Donderdag 14 september 2017
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Wijkgebouw de Spil

1. Opening door bestuursleden
2. Jaarverslag secretaris 2016 - 2017
3. Jaarverslag penningmeester 2016 - 2017
4. Verslag kascommissie
5. Begroting verenigingsjaar 2017- 2018
6. Contributie 2017 – 2018
7. Benoeming kascommissie
8. Verkiezing bestuur: 

aanmelden kan voor 12 september 2017 bij 
secretaris@despilveghel.nl

9. Rondvraag
10. Sluiting door bestuursleden

Vrijwilligers gezocht

Beste mensen, 

voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die de volgende activiteit willen oppakken:

filmavond voor de jeugd, dit vindt 1 keer in de maand 
plaats. De vrijwilligers die dit willen organiseren 
krijgen zelf de vrijheid hoe hij/zij dit uiteindelijk oppakt. 

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen dan kun 
je hierover contact opnemen met Meryem Jonkers 
op telefoonnummer: 06-55185038 of via e-mail 
secretaris@despilveghel.nl

Sinterklaas

Enkele enthousiaste vrijwilligers gaan een 
Sinterklaasfeest organiseren voor de kinderen vanaf 
0 tot 10 jaar.

Dit feest is gepland op zaterdag 25 november 2017.
Noteert u deze datum vast in uw agenda. In het 
volgende wijkblad kunt u lezen hoe u zich kunt 
aanmelden voor deze activiteit.

Busreis 2018

Het komend seizoen zal er zoals vanouds 
weer een busreis georganiseerd gaan worden. 
Waar we naar toe gaan en wanneer dit gaat 
plaatsvinden zal in het volgend wijkblad 
verschijnen. We houden het dus nog even 
spannend!!!



 Advies Psychologische begeleiding Training/Workshops Mindfulness 

 

Liza de Kiewit, MSc. PSYCHOLOOG NIP 
Tijmveld 50, 5467 NC VEGHEL  

T: 0650204866   E: info@ingedachten.net    
Bezoek mijn website op: www.ingedachten.net 
 

Praktijk 

Voor kinderen vanaf 6 jaar,  
jongeren en volwassenen 

‘Ontspannen leren 
omgaan met gedachten 
en emoties; samen 
InGedachten’ 

WILT U ADVERTEREN IN ONS WIJKBLAD? 
DAT KAN! 

De redactie draagt zorg voor plaatsing van uw advertentie in ons wijkblad. 
De oplage is op dit moment 400 stuks en wordt 5 keer per jaar aan al onze leden verstuurt. 
Ook staat ons wijkblad in digitale vorm op onze website. Zo bereikt u dus zowel de analoge 
"krantenlezer" als de digitale websurfer. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. 

De kosten voor een advertentie 
in ons wijkblad bedragen: 

% pagina € 60,- per seizoen 
1h pagina € 95,- per seizoen 
1 pagina € 115,- per seizoen 

Wilt u meer informatie mail dan naar: 
wijkblad@despilveghel.nl 
Of bel met Carieny 0413-340527 

Het wijkblad digitaal ontvangen?

Dat kan. Stuur dan een mailtje naar

wijkblad@despilveghel.nl 

PTS-VEOHEL scooterservice 
Dealer van /va, Turbho, Figuretta, Tgb, Razzo 
Inkoop/ verkoop van scooters 
Onderhoud en reparatie aan scooters 
Haal en breng service 
Scooterwacht (pech onderweg) 
Car c/eaning 
Zondag open op afspraak 

Voor openingstijden 
kijk op onze website 

www.pts-veghel.nl 

Noordkade 2
Veghel 
Tel. 0413-302877 

Scooterwacht service 24-uur bereikbaar: 06-20352506 

Mei/juni 2015 ----------------------- pagina m 



Dag vakantie

Maandenlang kijken we ernaar uit: onze welverdiende 
zomervakantie. Soms wordt er al een half jaar van tevoren 
besloten waar de komende zomervakantie heengaat.
Nog niet zo lang geleden haalden we brochures 
bij het reisbureau. Boekwerken vol blauwe luchten 
en fantastische hotels en complexen.

Tegenwoordig gaat bijna alles via internet. Dat scheelt een hoop 
papier. Maar het doorbladeren van zo’n reisbrochure had ook 
wel wat. Het gevoel blijft natuurlijk hetzelfde: zin in vakantie!

Je denkt dan dat het nog heel lang duurt. Maar de tijd gaat 
snel en voordat je het weet kun je aan de voorbereidingen 
beginnen. De reis zelf kan niet snel genoeg gaan.

Helaas gaat de tijd als je eenmaal op vakantie bent net 
zo hard, of lijkt zelfs nog wel harder te gaan. Zeker als 
het leuk is vliegen de dagen voorbij en voordat je het 
weet is de tijd gekomen om weer naar huis te gaan.
Gelukkig kunnen de meeste mensen de batterij weer 
helemaal opladen tijdens de vakantie, zodat bij terugkomst 
het dagelijks leven zo weer opgepakt kan worden.
Nog een paar maanden, dan kunnen we alweer na 
gaan denken over de volgende zomervakantie.

Welkom thuis iedereen!
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Wat doe jij om weer lekker in je vel te zitten?

Re�exologie is een bijzondere manier om aan uw 
gezondheid te werken en staat voor samen werken aan 
uw gezondheid. Re�exologie heeft een vitaliserende en 
balancerende werking op uw lichaam en energieniveau.

Ik vind het belangrijk dat u weer grip kunt ervaren op 
uw klacht en welzijn middels de behandelingen en 

aanvullende adviezen of oefeningen.

Een verwijzing  via uw huisarts is niet nodig. 
De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk 

vergoed. U bent van harte welkom in mijn praktijk met 
of zonder klacht.

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Tel: 0413-367861
www.angelavervoort.nl



AFSLANK
CLUB

 EGA NEDERLAND

Afvallen in groepsverband
-

Gezond en verantwoord afvallen en dat met lekker eten
-

Snel en blijvend resultaat
-

Verschillende cursusplaatsen in uw regio
Ook in wijkgebouw de Spil

 Anita van Eijk EGA Nederland

Wilt u graag meer weten?
Tel: 06-52691476 / 0413-353191

ANITA VAN EIJK

Wat doe jij om weer lekker in je vel te zitten?

Re�exologie is een bijzondere manier om aan uw 
gezondheid te werken en staat voor samen werken aan 
uw gezondheid. Re�exologie heeft een vitaliserende en 
balancerende werking op uw lichaam en energieniveau.

Ik vind het belangrijk dat u weer grip kunt ervaren op 
uw klacht en welzijn middels de behandelingen en 

aanvullende adviezen of oefeningen.

Een verwijzing  via uw huisarts is niet nodig. 
De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk 

vergoed. U bent van harte welkom in mijn praktijk met 
of zonder klacht.

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Tel: 0413-367861
www.angelavervoort.nl



Gel. op het mooie park Hooge Holt in Overijssel. deze 6-pers. stenen bungalow. 
3 slpkmrs., keuken/woonk., badk., berging. Onlangs v.v. nieuwe keuken en 

flexvloer. Op eigen grond 350 m2., voor eigen gebruik of in verhuurpool.

Beschikbaar per 1 okt. 2017.
Prijs: € 47.500,- Voor info: 06-13718799

Op dinsdagavond wordt er gekaart in de Spil. U kunt rikken en Amsterdams 
klaverjassen.

Het is een gezellige kaartclub waar sportief gestreden wordt om de prijzen. Er komen 
zelfs mensen uit Uden naar de Spil om te kaarten.
De kaartclub ziet graag enkele nieuwe mensen en doet daarom een oproep om mee te 
doen.

5 September start het nieuwe seizoen. Iets voor u? Geef u op!
Voor inlichtingen bel Jan Noij, 0413-362331 of 06-18946967

De eerste 5 winnaars van het vorig seizoen zijn:
Bij het klaverjassen:  
1. Hr. van Berkel 138271 punten  
2. Hr. de Boom 130915 punten  
3. Hr. ten Böhmer 130031 punten  
4. Hr. van Holst 128440 punten  
5. Mevr. Snel 125374 punten  

Bij het Rikken:
1. Mevr. van Tillaar 2030 punten
2. Hr. Van Herpen 1512 punten
3. Mevr. Meijs 1365 punten
4. Hr. Noij 1249 punten
5. Hr. V.d. Schoot 1222 punten

TE KOOP
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BINGO OP DINSDAGAVOND

Hierbij een goed bericht voor de bingospelers 
onder ons. Met ingang van het nieuwe 
seizoen gaat de bingo één keer per maand op 
dinsdagavond weer door.

De bingo avonden beginnen om 20.30 uur.
Enkele vertrouwde gezichten willen dit samen met 
een paar nieuwe vrijwilligers oppakken.

Voor het seizoen 2017– 2018 staan  
de volgende avonden gepland:

12 september
10 oktober
14 november
12 december
9 januari
20 februari
13 maart
10 april
8 mei
12 juni

SENIORENBINGO

Eén keer per maand spelen wij bingo speciaal 
voor onze senioren. Iedereen vanaf 50 jaar is 
welkom.

Deze bingomiddagen worden gehouden op 
zondag van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur. De zaal 
is open om 13 uur.

De kaarten kosten 3 euro voor leden (op vertoon 
van uw lidmaatschapskaart ) en 4 euro voor niet-
leden.

Voor het nieuwe seizoen staan de bingomiddagen 
gepland op:

24 september   22 oktober
19 november   17 december
21 januari   25 februari
25 maart   22 april
27 mei   24 juni
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(Door Ad Boogers)

Iets bijzonders doen
Waarom niet bij werk of studie een gaatje vrijgemaakt om iets buitengewoons te doen. Dat kan in het 
centrum van Veghel. Die wekelijkse uurtjes zijn gegarandeerd leerzaam, gaan grenzen verleggen, zullen 
interessante verhalen opleveren en het leven verrijken. We hebben vrijwilligerstaken die wellicht passen 
bij de persoonlijke belangstelling van man of vrouw, voor doener of ‘persoonlijke aandachtgever’. In het 
mooi gelegen verzorgingstehuis Aatrium, heeft GGZ Oost Brabant een vleugel waar oudere mensen 
met psychische beperking, begeleid wonen. Al kunnen deze bewoners zich terugtrekken in hun kamer, 
de woonkamer is plezieriger om er gezamenlijk te eten, een spelletje te doen en gasten te ontvangen. 
Daarnaast is er nog een serre met gezellige zitjes en om er onder meer televisie te kijken. Er zelfstandig op 
uit trekken zit er helaas zonder hulp, niet in. We zoeken daarom enkele vrijwilligers om hun dagelijkse sleur 
te doorbreken.

De mogelijkheden zijn divers. Een boodschapje doen in de nabijgelegen supermarkt bijvoorbeeld of gezellig 
samen winkelen in het centrum van Veghel of er een terrasje pikken. Anderen vinden het geweldig om 
een stukje te wandelen of fietsen. We hebben ook een duo-fiets met elektrische ondersteuning waarop de 
deelnemer meetrapt. Zo’n fietstochtje duurt ongeveer een half uur waardoor meerdere belangstellenden 
aan bod kunnen komen. Begin van de avond zo na de koffie, zou het voor de bewoners fijn zijn nog wat 
leuks te doen. Geweldig als dan een enthousiast iemand komt voor een gezamenlijk kaartspelletje, te 
sjoelen, iets leuks knutselen, liedjes zingen of het nieuws doornemen. Wat te doen maakt niet zo veel uit. 
Dat er iemand van ‘buiten’ komt is al zo speciaal, van persoonlijke aandacht genieten ze het allermeeste!

Vooraf geeft de vrijwilliger aan welke dag en tijd het beste gelegen komt. Al wordt op de komst van een 
vrijwilliger gerekend, vakanties en uitstapjes hebben echter altijd voorrang. Natuurlijk is het voor dit 
vrijwilligerswerk nodig om geduldig te zijn, voor een fijne sfeer te kunnen zorgen en zich te kunnen inleven 
in mensen met beperkingen. En niet onbelangrijk: bij het enthousiasmeren mag de eigen voorkeur geen 
voorrang krijgen. Maak een afspraak voor een vrijblijvende oriëntatie. Doen: de werksfeer is opperbest, 
vrijwilligers met een tienjarig jubileum is heel gewoon bij ons! Opgeven per e-mail:  
Vrijwilligers@ggzoostbrabant.nl



Badminton
Heb je zin om fanatiek te badmintonnen en 
beschik je over enige spelervaring?
Kom dan eens langs!

Waar Sporthal Het Ven
Wanneer Maandagavond
Tijden van 20.30 - 22.00 uur
Info ineke51@outlook.com

Wil je het uitproberen? Je mag drie 
weken meedoen zonder enige verplichting.

Badminton De Spil
zoekt nieuwe leden!

Voor slechts 

€80,-
per jaar



19paginasep/okt 2017



Weten jullie dat er iedere maand een bingomiddag 

gehouden wordt voor de jeugd? Deze middag is 

bedoeld voor kinderen die op de lagere school 

zitten. Er zijn elke keer leuke prijzen te winnen 

en er is voor iedere deelnemer iets te winnen. 

Het is steeds op een woensdagmiddag van 

14.00 tot 16.00 uur. De zaal is open om 13.30.

Waar? Wijkgebouw de Spil

Wat kost het? Per kaart 1.30 voor leden en 1.80 voor 

niet leden. Een kaart per kind. Dit op vertoon van uw 

lidmaatschapskaart. Voor iedereen altijd een prijsje!

Wij vinden het gezellig als jij ook komt!

Voor het seizoen 2017-2018 zijn 

de bingo-middagen op:

13 september  11 oktober

15 november  13 december

10 januari  21 februari

14 maart  11 april

Jeugdbingo Kinderen t/m groep 8



Knutselmiddag

Knutselclub voor jongeren van 6 tot en met 12 jaar.

Op zaterdagmiddag eenmaal in de maand is er een knutselclub voor jongeren van 6 tot 12 jaar.
Wil je ook graag knutselen dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Vinden je ouders het leuk om te helpen dan vinden wij het fijn als ze meekomen.
Er kan altijd gezaagd worden en ook de 3 D kaarten liggen op tafel.
Er kunnen ook spelletjes gedaan worden, zodat de kinderen zich geen twee uur op het knutselen 
hoeven te concentreren.

Wij vinden het gezellig als jullie komen. Wij knutselen van 13.00 tot 15.00 uur. Voor de leden is het 
gratis op vertoon van uw lidmaatschapskaart en niet leden betalen 2,00 euro. Iedereen krijgt hier 
een beker ranja en een snoepje voor Een lidmaatschap voor het hele gezin kost 15 euro per jaar. De 
gezinsleden kunnen dan aan alle activiteiten meedoen.

Sommige activiteiten zijn gratis voor leden, voor andere wordt een kleine vergoeding gevraagd.

De data voor het nieuwe seizoen zijn:
23 september     28 oktober
25 november is sinterklaasviering  16 december
27 januari     24 februari
31 maart is paasviering   21 april
26 mei     23 juni
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AANMELDINGSFORMULIER WIJKVERENIGING DE SPIL 
JA, ik wil mij (mijn gezin) graag aanmelden als lid. 
Naam: ............................................................................................................................. . 

Geboortedatum: ............................................................................................................ . 

Adres: ................................................................................................................................ . 

Postcode/woonplaats: ......................................................................................................... . 

E-mailadres: ...................................................................................................................................... . 

Telefoon: ............................................................................................................................. . 

Ik ontvang het wijkblad graag: D In de brievenbus D Via mail (aankruisen wat van toepassing is) 

Het lidmaatschap bedraagt€ 15,- per jaar voor het gehele gezin en€ 7,50 per jaar voor 65 plussers. 
Ondergetekende betaalt bij eerste aanmelding voor het lopende jaar contant of maakt het over op 
rek. nr. NL93INGB0002841707 en verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan wijkvereniging 
De Spil om de contributie voor de volgende jaren, jaarlijks van zijn/haar bankrekening af te schrijven. 

IBAN / Bankrekeningnummer: ................................................................................... . 

Aangemeld door: ....................................................................................................... . 

Mei/juni 2015 ------------------------ pagina 1m 

Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar voor het gehele gezin en € 7,50 per jaar voor 65 plussers per stel. Ondergetekende 
betaalt bij eerste aanmelding voor het lopende jaar contant of maakt het over op rek. nr. NL93INGB0002841707 en verleent 
hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan wijkvereniging De Spil om de contributie voor de volgende jaren, jaarlijks van zijn/
haar bankrekening af te schrijven. Opzeggingen dienen uiterlijk 31 juni van het lopende seizoen schriftelijk of via de mail te wor-
den gedaan.
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Groep Dag September Oktober Tijd

Bingo Zondag 24 22 14.00 - 16.30 u

Gym door vivaan Maandag 4 11 18 25 2 9 23/30 13.30 - 14.30 u

Afasie Dinsdag 3 14.00 - 16.30 u

Kaarten en biljarten Donderdag 7 14 21 28 5 12 19 26 13.30 - 16.30 u

Groep Dag September Oktober Tijd

Hobbyclub Dinsdag 5 12 19 26 3 10 17 24/31 9.00 - 11.00 u

Bingo Dinsdag 12 10 Vanaf 20.30 u

Kaarten Dinsdag 5 19 26 3 17 24/31 Vanaf 20.00 u

Toneel Woensdag 6 13 20 27 4 11 18 25 19.30 - 22.00 u

Groep Dag September Oktober Tijd

Bingo Woensdag 13 11 14.00 - 16.00 u

Knutselclub Zaterdag 23 28 13.00 - 15.00 u

Senioren

Ontspanning en Evenementen

Jeugd
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Groep Dag September Oktober Tijd

Badminton Maandag 4 11 18 25 2 9 16 23/30 20.30 - 22.00 u

Gym Donderdag 7 14 21 28 5 12 26 19.45 - 20.45 u

Biljarten Dinsdag 5 12 19 26 3 10 17 24/31 10.00 - 12.00 u

Biljarten Woensdag 6 13 20 27 4 11 18 25 10.00 - 12.00 u

Biljarten Donderdag 7 14 21 28 5 12 19 26 10.00 - 12.00 u

Biljarten Donderdag 7 14 21 28 5 12 19 26 13.30 - 16.30 u

Ega Donderdag 10.00 - 12.00 u

Groep Dag September Oktober

De Bunders 
Laren 
‘t Ven
De Weiden
Flats
Schilderswijk
Spoorven

Zaterdag 16 21
Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

Donken
Velden
Het Ven

Zaterdag 23 28
Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

Sporten

Oud papier | www.despilveghel.nl/oudpapier
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Nu kan het wel…. 

Mirjam was gescheiden van Peter. Hij had nooit tijd voor zijn gezin, zijn werk ging voor, zijn hobby’s gingen voor, zijn 
familie ging soms ook nog voor. Ze kon goed leven met hun scheiding. Voor de kinderen was het even moeilijk 
geweest, maar na verloop van tijd zaten die ook weer lekker in hun vel. De omgangsregeling liep weliswaar niet 
geweldig, papa gaf de voorkeur aan zijn nieuwe partner. 

Na enkele jaren had Peter met zijn nieuwe partner Lianne ook nog twee kinderen gekregen. Mirjam had even moeten 
slikken toen haar kinderen thuis kwamen met de mededeling dat zijn nieuwe vrouw zwanger was. Maar ook dat had ze 
geaccepteerd. 

Maar het stak haar wel, dat Peter nu ineens de “ideale papa” uit ging hangen. Hij kon nu ineens wél mee naar 
sportclubs van de kinderen, ging wél mee naar ouderavonden. En als klap op de vuurpijl: de papadag! 

Mirjam walgde er bijna van, hoe hij nu opging in zijn nieuwe vaderschap, terwijl háár kinderen, die toch ook van hem 
waren, nooit aandacht van hem gekregen hadden. Een van haar kinderen had zelfs ooit gezegd: “papa vindt ons niet 
belangrijk…. hij heeft nooit tijd…”. Het had haar hart bijna gebroken, zo ellendig vond ze dat. 

Toch zie je vaker dat vaders geen tijd hebben voor de kinderen uit hun 1e relatie, en wel voor die uit de 2e relatie. 
Vaders die nog onvoldoende volwassenheid bereikt hebben kunnen die verantwoordelijkheid niet altijd aan. Beter was 
het geweest even te wachten met kinderen krijgen, maar als ze er eenmaal zijn moet je ermee dealen. 

Maar wat heeft Mirjam aan een dergelijk antwoord? Niets, toch? Ik heb met Mirjam hierover enkele gesprekken 
gevoerd, zodat ze haar boosheid een plaats kan geven en het kan laten om haar boosheid (die er toch is) in het bijzijn 
van haar kinderen te uiten. Want ook al zijn haar kinderen inmiddels volwassen, en al geven ze Mirjam in haar hart 
gelijk: kinderen blijven ook op latere leeftijd loyaal en willen uiteindelijk geen kwaad woord horen over hun vader. De 
enige die iets dergelijks mogen zeggen, zijn zij zélf! 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp  

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel 

Privé ( 0413-310795 of 06-21.59.24.35. www.stief-gezin.nl 
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voor, zijn familie ging soms ook nog voor. Ze kon goed leven met hun scheiding. Voor de kinderen was het even 
moeilijk geweest, maar na verloop van tijd zaten die ook weer lekker in hun vel. De omgangsregeling liep welis-
waar niet geweldig, papa gaf de voorkeur aan zijn nieuwe partner.

Na enkele jaren had Peter met zijn nieuwe partner Lianne ook nog twee kinderen gekregen. Mirjam had even 
moeten slikken toen haar kinderen thuis kwamen met de mededeling dat zijn nieuwe vrouw zwanger was. Maar 
ook dat had ze geaccepteerd. Maar het stak haar wel, dat Peter nu ineens de “ideale papa” uit ging hangen. 
Hij kon nu ineens wél mee naar sportclubs van de kinderen, ging wél mee naar ouderavonden. En als klap op 
de vuurpijl: de papadag! Mirjam walgde er bijna van, hoe hij nu opging in zijn nieuwe vaderschap, terwijl háár 
kinderen, die toch ook van hem waren, nooit aandacht van hem gekregen hadden. Een van haar kinderen had 
zelfs ooit gezegd: “papa vindt ons niet belangrijk…. hij heeft nooit tijd…”. Het had haar hart bijna gebroken, zo 
ellendig vond ze dat.

Toch zie je vaker dat vaders geen tijd hebben voor de kinderen uit hun 1e relatie, en wel voor die uit de 2e 
relatie. Vaders die nog onvoldoende volwassenheid bereikt hebben kunnen die verantwoordelijkheid niet altijd 
aan. Beter was het geweest even te wachten met kinderen krijgen, maar als ze er eenmaal zijn moet je ermee 
dealen. Maar wat heeft Mirjam aan een dergelijk antwoord? Niets, toch? Ik heb met Mirjam hierover enkele ge-
sprekken gevoerd, zodat ze haar boosheid een plaats kan geven en het kan laten om haar 
boosheid (die er toch is) in het bijzijn van haar kinderen te uiten. Want ook al zijn haar kin-
deren inmiddels volwassen, en al geven ze Mirjam in haar hart gelijk: kinderen blijven ook 
op latere leeftijd loyaal en willen uiteindelijk geen kwaad woord horen over hun vader. De 
enige die iets dergelijks mogen zeggen, zijn zij zélf!
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Vaders die nog onvoldoende volwassenheid bereikt hebben kunnen die verantwoordelijkheid niet altijd aan. Beter was 
het geweest even te wachten met kinderen krijgen, maar als ze er eenmaal zijn moet je ermee dealen. 

Maar wat heeft Mirjam aan een dergelijk antwoord? Niets, toch? Ik heb met Mirjam hierover enkele gesprekken 
gevoerd, zodat ze haar boosheid een plaats kan geven en het kan laten om haar boosheid (die er toch is) in het bijzijn 
van haar kinderen te uiten. Want ook al zijn haar kinderen inmiddels volwassen, en al geven ze Mirjam in haar hart 
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Een kater van de vakantie

Samengestelde gezinnen die voor het eerst ook samen op vakantie gaan komen zichzelf nogal eens tegen. Jengelende 
kinderen in de auto op de heen- en terugweg, en soms gebeuren er op de plaats van bestemming vervelende dingen. Een 
kind wat een pols bezeert, een allergische reactie op een bijeensteek, noem maar op.

Als het je eigen kind overkomt is het vervelend, je bent misschien ongerust of loopt over van medelijden met je kind, maar 
als je bv. zelf geen kinderen hebt en je partner steeds met zijn kind naar de dokter moet, of moet gaan zoeken omdat hij zijn 
kind kwijt is…..tja, dan wordt je daar niet blij van…..

Voor je partner is het “part of the game”, als je kinderen hebt weet je dat je leven nooit meer wordt als voorheen. Maar jij 
had je misschien toch een andere vakantie voorgesteld.  Je had romantiek verwacht, maar regelmatig is je vriend de ruzies 
tussen de kinderen aan het sussen. Je merkt misschien ook dat deze kinderen weinig boodschap aan jou hebben. Ze vragen 
alles aan papa, en wat jij ervan vindt, dat kan ze niet eens zoveel schelen. Jij voelt je goed genoeg om ’s avonds het eten te 
koken en je vriend is druk doende zijn kinderen zo ver te krijgen dat ze de vaat afwassen. 

Later blijkt de hele vloer van de camper of caravan nat, zijn er 2 oortjes van kopjes af en ligt niets op de juiste plaats. Allemaal 
niet zo erg, maar je denkt: “Ik had het net zo lief zelf gedaan…”.

Als je aan het strand een boek ligt te lezen komen de jongens een voor een met krabben langs of gooien ze jou en je part-
ner nat, ook al wordt papa nog zo boos…..

Natuurlijk, misschien vindt jij het leuk om te spetteren met water, het gaat niet om DIT voorbeeld, maar op vakantie wordt 
het geduld van bonusouders aardig op de proef gesteld. Als je dit tevoren geweten had, had je misschien andere keuzes 
gemaakt m.b.t. de vakantie.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp,
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl / info@interpunctie.nl






