
Beste leden,

Gelukkig mogen wij al een paar maanden onze deuren
weer openen en hebben er al veel leuke activiteiten
plaatsgevonden in ons wijkgebouw.

De komende maanden hebben we nog meer leuke
activiteiten waar iedereen weer aan mee mag doen.
Voor (bijna) alle leeftijden hebben wij wel iets te doen.
Denk hierbij aan knutselen, bingo, biljarten, kaarten of
sporten. 

Wij zien jullie graag!

Vrijwilligers, beheerders en bestuur 

Badminton
Wekelijks op maandag 

van 20.30 uur tot 22.00 uur in Sporthal 't Ven. 
(m.u.v. schoolvakanties)

 

Handwerken
Wekelijks op dinsdagochtend vanaf 9 uur.

 

Biljarten
Wekelijks op dinsdagochtend vanaf 9 uur.

 

Koffiemomentje en biljarten
Wekelijks op woensdagochtend 

van 9.30 uur tot 11.30 uur.
 

Biljarten en kaarten
Wekelijks op donderdag vanaf 13.00 uur

 

Damesgym
Wekelijks op donderdag 

van 19.30 uur tot 20.30 uur in Sportzaal Fioretti.
(m.u.v. schoolvakanties)

 

Kinderactiviteit
Zaterdag 25 juni. 

Kijk op facebook/instagram voor meer informatie.
 

Kinderbingo 6 t/m 12 jaar
Woensdag 13 april  

(laatste dit schooljaar, niemand gaat met lege handen
naar huis)

vanaf 14.15 uur .
 

18+ Bingo
Dinsdag 12 april, 10 mei en 14 juni

vanaf 20.00 uur.
 

Seniorenbingo
Zondag 24 april, 22 mei en 26 juni

vanaf 13.00 uur.
 
.
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Nieuwsbrief 1 - 2022
Activiteiten



De Donken, De Velden, Rietven, Moerven,
Visven, Bosven.

 
 

23 april
28 mei
25 juni

Turfven, Mergelven, Ketelven, Vlasven,
Spoorven, De Weides, De Laren, De

Schilderswijk.
 

16 april
21 mei
18 juni

Vorige maand hebben wij de contributie
geïncasseerd voor het hele jaar 2022.
Bij de leden waar incasso niet mogelijk was is
het lidmaatschap stopgezet. Deze mensen
kunnen natuurlijk weer lid worden na het
voldoen van de contributie. Het betalen van
de contributie kan via pin in ons wijkgebouw
tijdens een activiteit van de wijkvereniging of
je kan hiervoor contact opnemen met
ledenbeheer@despilveghel.nl.

Opzeggen van het lidmaatschap kan tot
uiterlijk 31 december 2022.
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Oud papier

Contributie

Hoeveel halen wij op 
aan oud papier?

Februari

39460kg

Januari

41220 kg

Zet oude 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 i.v.m. wegwaaien.

Is de wagen voorbij gereden 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!

Wij willen allemaal een opgeruimde straat en
daarom dit nog even:

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 meebrengen.
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



Nieuwe activiteit!

Vanaf woensdag 13 april openen wij wekelijks van 9.30
uur tot 11.30 uur onze deuren voor iedereen (leden/niet
leden) voor een gezellig koffiemomentje.
Deze ochtend is iedereen welkom om te kaarten,
sjoelen of voor een gezellig praatje. 

Onze barvrouw staat klaar voor een lekker bakje
koffie/thee of een andere versnapering.

Steeds vaker zien wij ook ouders tijdens de
kinderactiveiten en dat zien wij graag!
Tijdens de bingo en het knutselen is het fijn dat
ouders hun kinderen kunnen helpen als dat
nodig is, maar natuurlijk zijn jullie ook welkom
voor een gezellig praatje. Kaarten, darten,
biljarten of sjoelen is ook mogelijk.

Welkom ouders!
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Koffiemomentje

Kinderactiviteiten

Liederentafel
Elke eerste woensdag van de maand is ons
wijkgebouw open voor iedereen die zin heeft om
een dansje te wagen en mee te zingen op bekende
liedjes die gespeeld worden door “Di Is T”!

De deuren gaan open om 19.30u en om 22.30u
sluiten we de avond af. De entree bedraagt €2,- . 

Parkeren uitsluitend op de parkeerplaats bij
Knuvers of bij de Jumbo.
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Nieuwe activiteiten gezocht

Koningsdag (2023)
Carnaval 

Wij zijn opzoek naar nieuwe activiteiten om nog meer te
kunnen bieden aan onze leden. Op dit moment hebben wij
geen activiteit 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:

Heb je interesse of wil je meer informatie stuur dan een e-mail naar
 activiteit@despilveghel.nl.

Vrijheidsmaaltijd Meierijstad

Vrijheidsmaaltijden zijn een landerlijk initiatief van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Je bent van harte uitgenodigd om te komen genieten van
een bescheiden vrijheidsmaaltijd (soep en broodjes) om
samen met anderen het gesprek over vrijheid aan te gaan.

Aanmelden niet nodig, maar op is op! 
Er is plaats voor maximaal 50 personen.

Locatie:     Wijkgebouw De Spil
Datum:      5 mei 2022
Tijd:           van 12.00 uur tot 13.30 uur
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Wijkvereniging De Spil

De Bunders 5
5467 JZ Veghel

Tel. 0413-362286
 

www.despilveghel.nl
www.facebook.com/despilveghel

 

Vrijwilligers gezocht

Bestuurslid

Agenda maken en notuleren bij overleggen;
Ledenbeheer;
Contact onderhouden met de werkgroepen;
Social Media en/of website bijhouden;
Nieuwsbrief en/of bewaarfolder maken;
2e persoon voor de financiën.

Een gezellig team van vrijwiligers;
Een laptop (in bruikleen);
Een leuke vergoeding;
Elk jaar een vrijwilligersfeest.

Kom jij ons bestuur versterken? Wij zijn
dringend opzoek naar een paar nieuwe
bestuursleden erbij, want wij redden het niet
met zijn drieën om alle werkzaamheden goed
uit te voeren.

Wij zoeken mensen voor de volgende
werkzaamheden:

Wat levert het jou op:

Beheerder

Openen en sluiten van het wijkgebouw;
Gastheer of -vrouw tijdens externe
activiteiten;
Bardienst tijdens externe activiteiten;
Voorraadbeheer/inkoop.

Een gezellig team van vrijwiligers;
Een leuke vergoeding;
Elk jaar een vrijwilligersfeest.

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:

Wat levert het jou op:

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

https://www.despilveghel.nl/
https://www.facebook.com/despilveghel

