
Wijkblad Maart / April 2018

Nieuw bestuur nieuwe 
toekomstplannen.
Bekijk de visie in dit blad!



01-03  Percossa    € 22
  BAM!
                                                                                                                                                 
07-03 Javier Guzman   € 21
  Ga-bie-jer

08-03 TINA de musical   € 28
  Voor meiden, moeders en oma’s

10-03  De gelaarsde kat   € 17,50
  De nieuwste Efteling musical

22-03  In de Vlaamsche Pot   € 25   
  Bas Muijs, Bettina Holwerda e.a.

25-03 Jurassic Revenge   € 19,50 
  Dino’s herleven in het theater
    
29-03 Karin Bruers en Nol Havens  € 19  
  Bruers haalt uit

      MAART/APRIL 2018

01-04 Fien & Teun    € 16   
  Feest op de boerderij

12-04 The Full Monty   € 33   
  Joey Ferre, Brigitte Nijman e.a.

14-04 Rob & Emiel    € 21 
  Blow me away

18-04 African Mamas en Leoni Jansen € 29,50 
  Siyabonga Makeba

20-04 Eva Crutzen    € 15
  Opslaan als

26-04 Trijntje Oosterhuis   € 28
  Theatertour 2017-2018

28-04 Wijn     € 25 
  Porgy Franssen, Carine Crutzen e.a.



Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Uw wijkvereniging is volop in beweging. We hebben een nieuwe
voorzitter en ook het bestuur is uitgebreid. De nieuwe bestuursleden stellen zich in dit blad voor. Er
zijn volop plannen voor nieuwe activiteiten. U kunt ook meedenken, daarvoor verschijnt binnenkort
een enquête. Denkt u ook mee? Deze enquête wordt huis aan huis verspreid in de wijk. De visie van
het nieuwe bestuur is ook opgenomen in dit blad.

Voor de kinderen is er op 31 maart een paasviering, in plaats van de knutselmiddag. In april kunt u 
mee met de busreis naar Avonturenpark Hellendoorn. Verderop in dit blad leest u hoe u zich kunt 
aanmelden. De verjaardag van de koning is ook altijd reden voor een feestje: Het winkelcentrum wordt 
omgetoverd tot speelparadijs met verschillende leuke spellen. Bij slecht weer is dit in de sporthal.

Als u van de natuur houdt, kom dan op 19 maart luisteren naar een presentatie over weidevogels.
Carnaval 2018 is dit jaar niet georganiseerd in De Spil maar was in overleg met onze buren in de
Stapperij. Na de komende carnaval gaat het bestuur samen met de Stapperij bespreken hoe de 
carnaval voor 2019 er uit kan gaan zien.

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, wijkblad@despilveghel.nl

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

Bestuur:
Voorzitter: Hans van Zandvoort
voorzitter@despilveghel.nl
Secretaris: Meryem Jonkers
secretaris@despilveghel.nl
1e penningmeester: Clement de Groot
penningmeester@despilveghel.nl
2e penningmeester: Angela van Rijbroek
bestuurslid1@despilveghel.nl
ledenadministratie: Meryem Jonkers
ledenbeheer@despilveghel.nl
Zaalverhuur: Yvon Vervoort
zaalhuur@despilveghel.nl

Jeugdzaken:
Jeugdbingo, Peter Schepers
Knutselclub, Vacant
Jeugdfilm, Mariëlle

Ontspanning/evenementen:
Kaarten, Jan Noij
Bingo, Angela van Rijbroek
Senioren, Tom van Lieshout
Toneel, Lotte v.d. Berg
Soufflé, toneelgroep@souffle.nl

Sportzaken:
Badminton, Ineke Meijs
Damesgym, Carieny van Rijbroek

Oud papier:
Angela van Rijbroek

Inleveren kopij voor de editie jan/feb kan tot 

en met 1 april 2018. Dit kunt u mailen naar: 

wijkblad@despilveghel.nl of lever in bij één van 

onze activiteiten
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Inschrijfformulier busreis:
Op zondag 15 april 2018 willen we weer onze jaarlijkse busreis organiseren. Zoals eerder gecommuniceerd 
gaan we naar Avonturenpark Hellendoorn. Wij hebben er in ieder geval heel erg veel zin in!!!

De reis is alleen bestemd voor leden, kinderen van leden onder de 16 jaar mogen alleen mee onder begeleiding. 
De eigen bijdrage is € 10,00 per persoon en kinderen tot en met 2 jaar kunnen gratis mee. Anders dan 
voorgaande jaren zal er dit jaar voor een lekkere versnapering gezorgd worden, namelijk frites met fritessaus 
+ frikandel + pakje drinken. Kortom een geheel verzorgd dagje voor maar €10,00 per persoon!

De bus zal vanaf het parkeerterrein bij de Jumbo en tankstation Tamoil op de Bunders om 9:00 uur vertrekken 
richting Hellendoorn. Zorg er dus voor dat je er om 8:30 uur bent want dan kunnen we op tijd vertrekken zonder dat 
iemand de bus hoeft te missen. De bus vertrekt echt om 9:00 uur! Voor wat betreft de terugweg is het de bedoeling 
dat we uiterlijk 16:45 uur verzamelen bij de bus op het parkeerterrein van Avonturenpark Hellendoorn. De bus zal 
dan om 17:15 uur richting Veghel vertrekken. We verwachten dat we dan weer rond 18:45 in Veghel zullen zijn.

Heb je interesse om mee te gaan reageer dan door onderstaande strook in te vullen. Lever dit in een envelop met het 
geld uiterlijk 31 maart via de brievenbus van de Spil of lever de gevraagde informatie aan via e-mail adres: reisje@
despilveghel.nl en maak het verschuldigde bedrag over op bankrekeningnummer NL61RABO0153308621. Wanneer 
de betaling en het strookje binnen zijn krijgt u een persoonlijke bevestiging van deelname via uw e-mail adres vóór 
8 april 2018. Aanmeldingen met betaling na 1 april worden niet in behandeling genomen. Eenmaal aangemeld 
kan er niet meer geannuleerd worden, dit in verband met kosten die wij dan al hebben gemaakt/betaald.

Wij gaan mee naar Hellendoorn met: ...... personen. De eigen bijdrage van 
€ 10,00 p.p. (kruis hieronder aan wat van toepassing is):
0 maak ik over op bankrekeningnummer NL16RABO0153308621
0 zit bij dit inschrijfformulier in de envelop
Naam :  ...................................................................................................................
Adres :  ...................................................................................................................
Tel.nr :  ....................................................................................................................
E-mail adres :  ........................................................................................................

6paginamrt/apr 2018



Ik ben Yvon Vervoort. 34 Lentes jong, samenwonend met Wilbert op de Bunders in Veghel. We hebben 
samen 2 kinderen: Daan van 10 en Tara van 6 jaar oud, beiden zij zitten op OBS de Uilenbrink, hier op 
de Bunders.

Mijn ouders (Karel en Elly) zijn ook regelmatig te vinden in het wijkgebouw De Spil. Mijn vader legt een 
kaartje en ons mam staat achter de bar tijdens het kaarten. Vroeger ging ik met ons mam regelmatig 
mee naar de kinderbingo, die zij toen organiseerde. Later ging ik ook mee naar de volwassen bingo. 
Over een paar jaar herhaalt de geschiedenis zich misschien weer……

Vanaf mijn 19e ging ik toneel spelen bij de Toneelvereniging Soufflé, die elke week op woensdag repe-
teert in dit wijkgebouw. Elke week ben ik hier dus al te vinden om mijn hobby uit te voeren. Ik zag de op-
roep voorbij komen dat er nieuwe bestuurders gezocht werden binnen de Wijkvereniging. Als algemeen
bestuurslid hoop ik mijn steentje daar bij te dragen waar nodig. Ik neem de zaalhuur voor mijn rekening 
en zal samen met Carieny de facebookpagina bij houden. Wellicht komt er in de toekomst nog meer bij, 
waar ik me ook voor 100% kan inzetten.

Het is gebleken dat we vooral nog organisatorisch wat moeten oppakken. Ik hoop dan ook op ieders 
begrip dat we nog niet alles op de rit hebben. Er zijn sommige zaken voor ons nog nieuw/onduidelijk. Ik 
hoop dat er zich snel een penningmeester aanmeldt die samen met ons het nieuwe bestuur kan vor-
men, zodat we écht een nieuwe frisse start kunnen maken: Wijkvereniging de Spil 2.0!

Groetjes,
Yvon Vervoort
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1. Waarom een toekomstvisie?
Een nieuw jaar, een nieuwe periode na 40 jaar en een grotendeels nieuw en enthousiast bestuur.
Met het nieuwe bestuur hebben we nagedacht over de toekomstbestendigheid van De Spil. We willen een 
versie 2.0 neer zetten, wat inhoud dat we willen gaan vernieuwen, verbeteren en benutten binnen onze 
mogelijkheden en nieuwe grenzen verkennen en opzoeken.

We komen tot de conclusie dat na ruim 40 jaar goed functioneren van de vereniging in onze wijk het tijd 
wordt om eens goed naar de toekomst te kijken. Wat kunnen we nog in gang zetten om de rol van onze 
wijkvereniging minimaal te behouden en maximaal te gaan benutten voor de komende jaren met een eerste 
doorkijk voor de komende 5 jaar.

De afgelopen jaren is de manier waarop mensen actief zijn binnen verenigingen veranderd. Leden ver-
langen meer duidelijkheid, structuur en transparantie. Bij (wijk) verengingen wordt gemerkt dat de leden 
zich steeds minder betrokken voelen, veelal wordt er van uitgegaan dat die anderen (vrijwilligers) het wel 
allemaal doen. Alle partijen realiseren zich dat vernieuwing noodzakelijk is. Voor een kansrijke toekomst is 
een wijkvereniging 2.0 nieuwe stijl nodig; een wijkvereniging die nauw aansluit op de behoeftes uit de wijk, 
belangrijke publieke functies combineert en steeds meer ingericht is als een onderneming.

Daar hoort zeker ook een gemeente Meierijstad bij die buurthuizen de tijd geeft om meer op eigen benen te 
staan en waar nodig, ruimte geeft voor innovatieve bewonersinitiatieven. Dit beleidsdocument dient daarom 
3 doelen:

• Het is een handvat voor het bestuur om uitvoering te kunnen geven aan de missie, visie en doelstellin-
gen van onze vereniging.

• Het dient de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de vereniging te vergroten.
• Het geeft de leden van de vereniging inzicht in waar de
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2. Missie en visie van de vereniging
Missie en visie worden vaak met elkaar verward terwijl er wel degelijk verschil in zit. De missie geeft aan 
waar we voor staan, welke waarden en normen we hanteren en hoe wij willen dat de buitenwereld ons ziet 
en is vaak uit historische besef gegroeid. Een missie wordt zelden tot nooit aangepast. De visie geeft aan 
waar we voor gaan, hoe ziet de toekomst er uit, in welke omgeving zijn we actief, wat willen op de lange 
termijn bereiken. Een visie kan worden aangepast.

De Missie
In geval van de wijkvereniging De Spil zal de missie dus onveranderd blijven en is deze al verwoord in de 
statuten art. 2 van de vereniging;

Artikel 2;
Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden en de bewoners in de 
wijken Het Ven, de Donken, de Velden de Weiden en de Laren alsmede het organiseren van activitei-
ten voor jong en oud op recreatief en educatief gebied. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door 
het bevorderen van het onderling contact, geven van informatie, intermediair zijn tussen (overheids-)
instanties en de wijk, het
organiseren van activiteiten in de meest ruime zin des woords.

De Visie
De vereniging wil uitgroeien tot een stabiele factor in een regelmatig veranderende woonomgeving. De 
vereniging beschouwd daarom alle inwoners van de wijken als haar klanten. De vereniging streeft een 
goede samenwerking na met de gemeente Meierijstad en (daar waar mogelijk) andere wijkverenigingen en 
belanghebbende. De verenging voert een consistent vrijwilligersbeleid en wil vrijwilligers voor langere tijd 
aan zich binden. De missie en visie van de vereniging worden jaarlijks vertaald in een jaarplan
strategie en doelstellingen.
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3. De organisatie van de vereniging
Om haar missie en visie te verwezenlijken, heeft de wijkvereniging een organisatie ingericht (lees bestuur). 
Deze organisatie is als volgt opgebouwd;

Bestuur bestaande uit:
Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Overige bestuursleden met specifieke aandachtsgebieden

Commissie/werkgroepen
Koningsdag, Carnaval, Kaarten/biljarten, Bingo oud en jong, Knutselgroep, Gebouwbeheer en onderhoud
Externe contacten, Redactie wijkblad, Communicatie en Social media, Nieuwe activiteiten (nog te verkennen)

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het gevoerde beleid. Het bestuur 
onderhoud reguliere contacten met de gemeente Meijerijstad, beheert de financiën en stuurt de commissies 
en werkgroepen financieel en beleidsmatig aan. Commissies en werkgroepen geven uitvoering aan strategie 
en doelstellingen en rapporteren daarover aan het bestuur. Bestuur werkgroepen en commissies hebben 
zowel een gezamenlijk regulier overleg als een onderling overleg.

Notulen en actie- en besluitenlijsten worden met elkaar gedeeld.

4. Bepalen strategie en doelstellingen
Strategie en doelstellingen worden jaarlijks aan het einde van het jaar (voorafgaand aan de Algemene Leden-
vergadering) voor het daarop volgende jaar bepaald. Bij de strategie bepaling spelen de volgende zaken een 
rol:
• Hebben we de doelstellingen dit jaar gehaald?
• Welke aanpassingen moeten we maken?
• Wat is er veranderd in de wijk?
• Hoe succesvol waren de acties en activiteiten?
• Wat heeft de communicatie met de gemeente opgeleverd?
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• Welke financiële middelen hebben we gehad en nodig?
• Is onze visie nog steeds waar te maken?
• Welke nieuwe activiteiten kunnen we ontplooien
Gebaseerd op de uitkomst van deze strategiebepaling worden nieuwe doelstellingen geformuleerd.

5. Uitvoering strategie en doelstellingen
Ter uitvoering van de strategie en de (nieuwe) doelstellingen wordt er:
• een jaarkalender gemaakt met alle geplande activiteiten voor het volgende jaar;
• een overlegschema vastgesteld;
• een subsidieaanvraag voorbereid;
• een budget voor het volgende jaar opgesteld;
• een communicatieplan vastgesteld (nieuwsbrief, website, media etc.).

6. Tot slot, een toekomstvisie
De maatschappij verandert snel. Digitalisering, vergrijzing, cultuurveranderingen, bevolkingssamenstelling, 
allemaal elementen die een zwaar stempel drukken op het dagelijks leven. De vraag is hoe je hier als wijk-
vereniging mee om moet gaan. Terugkerend naar artikel 2 van de statuten (waar concreet is omschreven 
wat het doel van de wijkvereniging is) wordt het zaak de inhoud van dit artikel te vertalen naar een toekomst-
beeld. Om die reden wil het bestuur van wijkvereniging De Spil in gesprek gaan met de leden, belangheb-
bende en de gemeente. Een gezamenlijke visie ontwikkelen waarin het belang van de bewoners voorop 
staat. Om een beeld te krijgen van wat er nu leeft in de wijk starten we dit voorjaar met een enquête. Wijkge-
bouwen die hun maatschappelijke functie versterken kiezen voor het binnenhalen van nieuwe doelgroepen 
en halen hun bestaansrecht uit een sterke positie in de samenleving. Denk aan nieuwe activiteiten voor jong 
en oud, nieuwe Nederlanders, eetpunten, dagopvang, lichte zorg en projecten om eenzaamheid te bestrijden 
en saamhorigheid te vergroten. 

We zien dat al deze maatschappelijke initiatieven goed nadenken over hun waarde. Ze kiezen positie op 
maat, passend bij mogelijkheden van gebouw, vrijwilligers en bestuur, op behoefte van de wijk. Hiermee 
creëren wij het buurthuis 2.0 van de toekomst.
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Even voorstellen...
Het woord is aan: Hans van Zandvoort :
Als kersverse Voorzitter (sinds de ledenvergadering van 14 dec.) zal ik me eerst 
even voorstellen. Ik ben Hans van Zandvoort wonend aan de Populierlaan, getrouwd 
met Marjo, en inmiddels 11 jaar wonend in Veghel. Mijn dagelijkse werkzaamheden 
verricht ik als Projectmanager infra bij de Provincie Noord-Brabant.

De voorbije feestdagen hebben we genoten van een paar weken vrije tijd en heb ik thuis en bij een paar 
neefjes mee geklust om ze verder te helpen in hun stap naar een volgende fase in hun leven, namelijk 
een eigen huis en haard op te bouwen. Mensen helpen en gelukkig maken voelt bij mij altijd goed. 

Deze periode gaf me ook de tijd om over mijn nieuwe rol als voorzitter van een wijkvereniging 
met ruim 420 leden eens goed na te denken over de toekomst van de Spil. Na een 40-jarig 
bestaan is het ook noodzakelijk om hierover na te denken, met om ons heen dagelijks een 
snel veranderende maatschappij met sociale media. (internet, facebook enz.) Als je daar niet 
op een juiste manier bij aanhaakt kom je al snel op achterstand van je directe omgeving.

Als we even terugblikken wat heeft het afgelopen jaar ons dan 
gebracht? Een druk en soms zorgelijk jaar.
 
• Het plotselinge vertrek na ruim 10 jaar van onze vorige voorzitter Martin Bel. 
• Een bestuur wat toch met zorgen achterbleef en toch in staat is geweest om alle 

ballen hoog te houden samen met de werkgroepen en de vele vrijwilligers. 
• Ons 40-jarig jubileum met een groot aantal jubilarissen en met leden 

die van het begin af aan ruim 40 jaar lid of vrijwilliger zijn.
• De vele activiteiten voor jong en oud die trouw bezocht zijn geweest. 
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Even voorstellen...
Wat gaan we nog doen de komende maanden?
• Plan maken voor beheer en onderhoud van het gebouw.
• Het beheer, openen en sluiten van het gebouw en de schoonmaak structureel organiseren.
• Nadenken over de uitstraling van het gebouw zowel binnen als buiten.
• Nieuwe activiteiten voor de kinderen organiseren.
• Het doorvoeren van ons nieuwe logo op de gevel van het gebouw.
• De samenwerking zoeken met de nieuwe gemeente Meierijstad, de wijkraad, en andere 

belanghebbende en partners in onze wijk zoals bv de Wijkraad en de Stapperij.

Kortom genoeg te doen, dit kunnen we als bestuur natuurlijk niet alleen en zijn op zoek 
naar mensen die ook van een uitdaging houden en willen ondersteunen bij al onze verdere 
plannen. Een concrete opdracht aan al de kinderen van de Spil om een groot doek te 
gaan beschilderen met als onderwerp hoe moet de Spil er in de toekomst uitzien.

Dit doek krijgt dan een prominente plaats hier in het gebouw. Hoe en wanneer we dat gaan 
organiseren laten we jullie nog weten. Misschien is Koningsdag hiervoor al een mooie start.
Ons motto voor de toekomst is:

Samenwerken en verbinden om de Spil 2.0 klaar te maken voor de toekomst.
Tot ziens bij De Spil !



 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 



Afvalberg

Afval, we produceren het allemaal. Gelukkig wordt 
het geregeld opgehaald, al zouden sommigen willen
dat dat vaker was.

Onze wijkvereniging haalt één keer per maand 
het oud papier op. Wanneer dat is kunt u vinden 
in het wijkblad , de website of facebook. Toch 
wordt er vaak papier aangeboden op de verkeerde 
zaterdag. Een mens is nu eenmaal net een 
kuddedier: als er één zijn papier buiten zet doen 
de buren dat ook. Stel je eens voor: het gaat hard 
waaien, of regenen. En het papier wordt die dag 
helemaal niet opgehaald. Tegen de tijd dat je daar 
achter bent ligt het door de hele straat verspreid 
of alles is nat en een grote berg pulp geworden.

Zeker met de afval verzamelplaatsen weet 
niemand meer wat van hem is, dus blijft het 
liggen. Minstens een week. Ook met het plastic 
afval gaat het vaak zo dat als er iemand een zak 
op straat zet, er in een mum van tijd meer staan. 
Ophaaldag of niet. Voor het aanzien van de wijk 
zou het fijn zijn als ieder goed bedenkt of het de 
juiste dag is, voordat er afval buiten wordt gezet. 
Want de buurman kan zich best vergissen.
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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



KONINGSDAG

Op 27 april vieren we weer Koningsdag. 

Ook deze keer zijn er weer leuke attracties 

besteld . Deze worden opgesteld rond

winkelcentrum de Bunders. 

‘s Middags kunnen de kinderen 

dan volop spelen. Bij slecht weer 

kunnen we in de sporthal terecht.

De kinderen kunnen terecht van 13.00 

uur tot 17.00 uur Voor meer informatie 

bel met Wim de Klein: 06-25063891

U kunt zich natuurlijk ook altijd aanmelden 

als vrijwilliger voor deze activiteit. Hoe 

meer handen, hoe lichter het werk!

Tot ziens op Koningsdag



Hallo kinderen
Op 6 april is er weer 

een jeugdfilm, 
Zorg dat je erbij 
bent. We beginnen 

om 19.00 uur met 

het aanzetten van 

de film, zorg ervoor 

dat je dan ook 
op je stoel zit.

De deur gaat 
om 18.45 open. 
Mis het niet….

De entree is voor 

de leden gratis 
en de niet leden 
betalen 2,00 euro.

Op zaterdagmiddag 31 maart van 
13.00 uur tot en met 15.00 komt de 
Paashaas ons bezoeken.

Breng goede schoenen mee want 
we gaan na het knutselen ook nog 
een speurtochtje doen. Er is deze maand geen knutselmiddag maar we gaan 
iets knutselen voor Pasen.

We willen wel graag weten of jullie op 
deze zaterdag aanwezig zijn. Voor leden 
is dit gratis en niet leden betalen 2,00 euro.

De paashaas heeft voor iedereen een 
leuke verrassing. Opgeven kan tot 15 maart via de mail wijkblad@despilveghel.nl

Film voor 
de jeugd

Pasen 2018





compleet in  
drukwerk
Wij leveren het in stapels, 

grote en kleine. Jouw 

briefpapier, flyers of 

catalogussen. Compleet 

en mooi op tijd.

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

 I  www.complementreclame.nl
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Toneelgroep Soufflé speelt blijspel, dat barstensvol humor zit.

Toneelgroep Soufflé heeft deze keer voor het blijspel gekozen 
“Een koekje van eigen deeg” geschreven door Maurits 
Keyzer. Een stuk waar de toneelgroep al vanaf september 
voor aan het repeteren is en dat zult u straks merken.

Een blijspel spelen vraagt veel inlevingsvermogen van de spelers. Dit 
leren zij o.a. van de regisseuse Hanneke van der Linden. Zij heeft er 
alle vertrouwen in dat de spelers dit op tijd onder de knie hebben. “Een 
koekje van eigen deeg” speelt zich af in een echte koekjesfabriek! 
Smikkelen en smullen voor u, maar voor de werknemers is het oude 
koek! Zij hebben het niet makkelijk! Dit gegeven en een directeur 
die regeert met ijzeren vuist, geeft aanleiding tot conflicten. Als er 
dan ook nog een ontslagronde volgt zijn de rapen helemaal gaar. 

Het stuk vraagt dit jaar extra aandacht voor de decorbouwers. 
Het stuk speelt zich namelijk af op 2 verschillende plaatsen 
en die moeten beide op het podium zichtbaar zijn. Ook 
hier zijn de tekeningen al voor klaar en worden er al decorstukken geprepareerd. Zo ook 
de aankleding van het decor, hiervoor worden creatieve oplossingen bedacht.

Zoals u leest is Toneelgroep Soufflé al druk bezig om wederom een prachtige voorstelling 
te maken voor u. Benieuwd hoe dit alles er uit zal zien en hoe deze conflicten ontstaan en 
daarna worden opgelost, kom dan kijken. Voor meer informatie over Toneelgroep Soufflé 
én het reserveren van kaarten voor dit humoristische stuk gaat u naar www.souffle.nl.

“Een koekje van eigen deeg” wordt gespeeld op 22, 23 en 24 maart 2018 op de CHV Noordkade.

Zaal open 20.00
Prijs: €10,-
Verkooppunten:

Aanvang 20.15
Reserveren: www.souffl e.nl
UITpunt | Balie Noordkade

Auteur: Maurits Keyzer Regie: Hanneke van der Linden

22, 23 & 24 MAART 2018
CHV NOORDKADE

TONEELGROEP SOUFFLÉ PRESENTEERT:
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Natuurliefhebbers opgelet !

Maandag 19 maart om 20.00 uur geeft Tom van Lieshout, bij jullie misschien bekend als 
coördinator van de Seniorenbingo, een presentatie over weidevogelbescherming.
Tom is namelijk ook actief als coördinator van Weidevogelgroep Boerdonk e.o.

Hij wil graag vertellen wat er allemaal bij komt kijken om weidevogels te beschermen. 
Samen met nog zo`n 15 enthousiaste vrijwilligers uit Boerdonk, Erp en Keldonk gaat Tom 
ieder voorjaar op zoek naar nesten om deze vervolgens te beschermen. Dit is hard nodig 
want het gaat niet goed met deze soort. Omdat er in Veghel nog weinig aan bescherming 
van weidevogels gedaan wordt wil hij dit graag onder de aandacht brengen. 

U bent van harte welkom in het wijkgebouw aan De Bunders 5 in Veghel. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.





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 Maart April Tijd

Bingo Zondag 25 22 14.00 - 16.30 u

Gym: ons welzijn Maandag 5 12 19 26 9 16 23 13.30 - 14.30 u

Afasie Dinsdag 6 3 14.00 - 16.30 u

Kaarten en biljarten Donderdag 1/8 15 22 29 5 12 19 26 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Maart April Tijd

Bingo Woensdag 14 11 14.00 - 16.00 u

Jeugdfilm Vrijdag 6 19.00 - 20.30 u

Pasen Zaterdag 31 14.00 - 16.00 u

Knutselclub Vrijdag 21 13.00 - 15.00 u

Groep Dag Maart April Tijd
Bingo Dinsdag 13 10 Vanaf 20.30 u

Kaarten Dinsdag 6 20 27 3 17 24 Vanaf 20.00 u

Toneel Woensdag 7 14 21 28 19.30 - 22.00 u

Senioren

Ontspanning en Evenementen

Jeugd
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Groep Dag Maart April Tijd

Badminton Maandag 5 12 19 26 9 16 23/30 20.30 - 22.00 u

Gym Donderdag 1/8 15 22 29 5 12 19 26 20.00 - 21.00 u

Biljarten Dinsdag 6 13 20 27 3 10 17 24 9.00 - 11.00 u

Biljarten Woensdag 7 14 21 28 4 11 18 25 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 1/8 15 22 29 5 12 19 26 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 1/8 15 22 29 5 12 19 26 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Maart April

De Bunders 
Laren 
‘t Ven
De Weiden
Flats
Schilderswijk
Spoorven

Zaterdag 17 21
Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

Donken
Velden
Het Ven

Zaterdag 24 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 

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 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!

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

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 

Pubers en stiefmoeders…. Wat een combi!

Hebben gewone ouders het al lastig als hun kids in de puberteit komen…. Als stiefouder is het vaak nog lastiger. Bij sommi-
gen gaat het wel goed maar ik heb veel stiefmoeders horen verzuchten:

• Waarom kan ik NIKS goed doen? Zelfs als ik een cadeautje geef dan zegt ze dat ik haar wil omkopen…
• Mijn stiefdochter wil persé tussen ons in zitten, als ze de kans had nam ze mijn plaats in.
• Mijn stiefzoon kan heel nadrukkelijk zeggen: “dag pap!” Terwijl ik er nog geen meter vandaan sta…. Alsof ik lucht ben!
• Als ik een welgemeend advies geef wordt er gezegd: “dat maken papa en ik wel uit!”

Als we niet beter zouden weten zou je denken dat ze een gloeiende hekel hebben aan je hebben. Natuurlijk moet in een 
dergelijk geval de vader ingrijpen en duidelijk maken dat jij géén lucht bent en dat jij gewaardeerd mag worden. Maar het 
heeft niets met jou als mens te maken, dat ze zo doen….Jij bent niet onuitstaanbaar, maar de positie die jij hebt is “fout”.

Jij wordt misschien gezien als een soort bemoeial, maar dat heeft te maken met nóg een volwassene die de puber kritisch
bekijkt. Dat is op zich al lastig, en dan is er ook nog loyaliteit aan hun natuurlijke moeder: als hij/zij jou toelaat in het hart, is 
hij/zij dan niet disloyaal naar de natuurlijke moeder?? 

Tips:
• Verwacht niet te veel maar laat niet toe dat men gaat schelden
• Toon begrip voor de loyaliteit
• Geef het kind de kans voor exclusieve aandacht van zijn vader

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






