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Nieuwsbrief 3 - 2022 

ACTIVITEITEN 
Badminton 

Wekelijks op maandag van 20.30 tot 22.00 uur 

(op 5 september begint het nieuwe seizoen) 

Kaarten (Rikken) 
Dinsdagavond vanaf 19.30 uur,  

€2,00 voor leden en €2,50 voor niet-leden 

 (op 6 september begint het nieuwe seizoen) 

Kaarten (Bridgen) 
Dinsdagavond vanaf 19.30 uur,  

€2,00 voor leden en €2,50 voor niet-leden 

 (op 20 september begint het nieuwe seizoen) 

Koffiemomentje en biljarten 
Wekelijks op woensdagochtend 

van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

(op 7 september begint het nieuwe seizoen) 

Kinderbingo 6 t/m 12 jaar 
Woensdag 14 september, 12 okt, 9 nov, 14 dec. 

Vanaf 14.15 uur 

Seniorenmiddag Biljarten en kaarten 

Wekelijks op donderdag vanaf 13.00 uur. 

(op 8 september begint het nieuwe seizoen) 

Damesgym 
Wekelijks op donderdag van 19.30 uur tot 20.30 uur 

t/m 19 mei in Sportzaal Fioretti College. 

(op 8 september begint het nieuwe seizoen) 

Kinderactiviteit 
Zaterdag 24 september (Burendag/Open Dag, 

29 okt, 26 nov. 

Kijk op Facebook/Instagram. 

 

18+ Bingo 
Dinsdag 13 september, 11 okt, 8 nov, 13 dec. 

vanaf 20.00 uur. 

Seniorenbingo 
Zondag 25 september, 23 okt, 20 nov, 18 dec. 

 Vanaf 13.15 uur 

 

 

 

Beste leden,  

 

Het is alweer bijna september.  

Wij hopen dat jullie een fijne vakantie gehad hebben. 

Graag zien we jullie bij een van de activiteiten van Wijk-

vereniging De Spil. 

 

Binnenkort is het weer Burendag. Ook onze wijkvereniging 

De Spil doet mee aan deze dag in de vorm van een Open 

Dag. Voor meer informatie kijk op pagina 3 voor meer  

informatie. 

 

 

Vrijwilligers, beheerders en bestuur 
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Oud papier 

Wij willen allemaal een opgeruimde straat en 

daarom dit nog even: 

Zet oud papier pas buiten op de ophaaldag  

vanaf 7.30 uur. 

Verpak het oud papier in (afgesloten) kartonnen 

dozen. Kratten etc. is voor eigen risico. 

Voorkom lege kleine dozen en losliggend papier 

door het goed te verpakken in verband met 

wegwaaien. 

Is de wagen voorbijgereden en ligt er overal los 

papier? Breng het onder de aandacht bij jouw 

buren en ruim het samen op. Samen houden wij 

onze buurt schoon! 

 

Turfven, Mergelven, Ketelven, Vlasven, 

Spoorven, De Weides, De Laren, De  

Schilderswijk, De Bunders(straat). 

 

17 september 

15 oktober 

19 november 

17 december 

 

Hoeveel halen wij 

op aan oud papier? 

April 

Mei 

Juni 

Busselbundersweg, De Donken, De Velden,  

Rietven, Moerven, Visven, Rootven en Bosven. 

 

24 september 

22 oktober 

26 november 

24 december 

Pinnen? Ja graag! We willen nogmaals  

iedereen vragen om zoveel mogelijk te  

pinnen, dit scheelt ons enorm veel werk in 

tellen, wegbrengen en extra kosten die dit 

met zich meebrengt. Eventuele kosten voor 

deelname van een activiteit mag je ook  

pinnen. 

Wij hebben een mobiele pinautomaat, dus 

lukt het niet om bij de bar te pinnen dan  

vinden wij wel een oplossing. 

Klein bedrag? Pinnen mag (ALTIJD)  

Pinautomaat 

☺

Voorwoord/Inleiding  1 

Activiteitenoverzicht  1 

Oud papier  2 

Pinautomaat  2 

Vrijwilligers gezocht 3 

Schatkistje maken  3 en 4  

Kaarten  5 

Vrijwilligersvacatures  6 

In dit nummer: 

37.460 kg 

37.740 kg 

31.720 kg 
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Vrijwilligers gezocht 

Wij zijn op zoek naar nieuwe activiteiten om nog meer te kunnen bieden aan onze leden. Op dit moment hebben 

wij geen activiteiten voor jongeren van 12 tot 18 jaar, maar een activiteit voor een andere doelgroep is ook  

welkom. 

 

Heb jij een leuk idee voor een activiteit en wil jij deze activiteit begeleiden dan horen wij dat graag! Als je al een 

groepje vrijwilligers (werkgroep) kan samenstellen dan is dat helemaal fijn, maar lukt dat niet dan helpen wij  

hierbij. 

 

Activiteiten die wij ook graag terug zouden laten komen en waar wij nog vrijwilligers voor zoeken zijn: 

 

• Koningsdag (2023) 

• Carnaval (2023) 

 

Burendag / Open Dag 

Binnenkort is het weer Burendag. Ook onze wijkvereniging De Spil doet mee aan deze dag in de 

vorm van een Open Dag. Iedereen, jong en oud, kan op deze dag, zaterdag 24 september tussen 

10.00 en 16.00 uur langskomen om vragen te stellen, een praatje te maken of kennis te maken met 

een activiteit(encoördinator). Alle vragen worden beantwoord. Het bestuur is aanwezig en  

coördinatoren van activiteiten. 
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Heeft u zin en tijd om met ons te bridgen in clubverband? 

Op dinsdagavond bent u van harte welkom om in de Spil te komen spelen. 

We spelen 6 ronden van 4 spellen. 

De avond begint om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 22.30 uur. 

Wij maken vooraf een indeling, daarom is het belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt. 

Er wordt een competitiestand bijgehouden. 

Natuurlijk kunt u zich aanmelden om een enkele avond als gast mee te spelen. 

We hopen dat u daarna als vast lid bij ons komt spelen. 

Als u geen partner heeft om samen mee te komen, dan proberen wij een partner voor u te  

vinden. 

Onze eerste speelavond in het nieuwe seizoen is op dinsdag 20 september. 

(Elke tweede dinsdag van de maand is er bingo in de Spil en daarom geen bridge) 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Marie-Thérèse Clauwens  

E-mail: clauwens@kpnmail.nl 

Telefoon: 06 41858392 

Bridgen in wijkgebouw de Spil op dinsdagavond  
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Damesgym 

Heb je zin om je na de zomervakantie goed gezond van start te gaan? Meld je dan aan voor de 
damesgym in de sportzaal van het Fioretti College. Monique Holthuizen, de coördinatrice helpt je 
daar graag bij. De oefeningen worden afgestemd op de persoon en zijn geschikt voor de actieve 
vrouw die sterk, fit en soepel wil blijven. Dit is zodat u uw dagelijkse activiteiten zonder of met 
minder pijn kan uitvoeren. Monique bereidt de les voor op verschillende niveaus, geeft les,  
begeleidt, stimuleert, biedt een luisterend oor en houdt de dames op de hoogte van de van 
“nieuwtjes” via de groepsapp. De lessen zijn op donderdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. De 
tijden zouden nog gewijzigd kunnen worden naar een aanvangstijd van 19.15 uur met als eindtijd 
20.15 uur. 
 
Monique is 53 jaar en woont in Veghel. Ze heeft 25 jaar voor de klas gestaan in het basis-
onderwijs en is nu 4,5 jaar werkzaam als sportcoach bij Curves. Ook geeft ze een ochtend  
training bij Fit Functional. Het is alweer het 16de jaar dat Monique de dames van de donderdag-
avond lesgeeft. Er zijn kosten verbonden aan deze activiteit. Neem voor meer informatie contact 
met haar op via de telefoon: 06-20095672 of e-mail: f.holthuizen@kpnmail.nl en meld je aan. 

mailto:f.holthuizen@kpnmail.nl
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Vrijwilligers gezocht 

Kom jij ons bestuur versterken? Wij zijn dringend op 

zoek naar een paar nieuwe bestuursleden erbij.  

Wij zoeken mensen voor de volgende  

werkzaamheden: 

• Ledenbeheer; 

• Contact onderhouden met de werkgroepen; 

• Social Media en/of website bijhouden; 

• Bewaarfolder maken; 

• 2de persoon voor de financiën. 

 

Wat levert het jou op: 

• Een gezellig team van vrijwilligers; 

• Een laptop (in bruikleen); 

• Een leuke vergoeding; 

• Elk jaar een vrijwilligersfeest. 

Bestuurslid 

Een beheerder is de spil van het wijkgebouw en 

heeft daardoor een belangrijke functie. Zonder 

beheerder kunnen activiteiten niet plaatsvinden. 

 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Openen en sluiten van het wijkgebouw; 

• Gastheer en -vrouw tijdens externe  

            activiteiten; 

• Bardienst tijdens externe activiteiten; 

• Voorraadbeheer/inkoop. 

 

Wat levert het jou op: 

• Een gezellig team van vrijwilligers; 

• Een leuke vergoeding; 

• Elk jaar een vrijwilligersfeest. 

Beheerder 

Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar voorzitter@despilveghel.nl. 

 

Naam van organisatie:  

Wijkvereniging De Spil  

Adres: 

De Bunders 5 

5467 JZ Veghel 

Telefoon: 0413-362286 

www.despilveghel.nl 

www.facebook.com/despilveghel 

Colofon 

Voorzitter: Hans van Zandvoort 

voorzitter@despilveghel.nl 

Secretaris: Yvon Vervoort 

secretaris@despilveghel.nl 

Penningmeester: Nathaly de Visser 

penningmeester@despilveghel.nl 


