
De verbouwing is achter de rug en De Spil 2.0 is een feit.

Half maart sloten ook wij onze deuren in verband met het

Corona virus. De afgelopen maanden hebben wij gebruikt

om wijkgebouw De Spil in een modern jasje te steken.

De planning was om vanaf 1 oktober weer voorzichtig open

te gaan. Naar aanleiding van de persconferentie van

premier Rutten op 13 oktober hebben wij besloten om tot 11

november het wijkgebouw te sluiten voor alle activiteiten.

We beseffen dat dit geen prettig bericht is, maar hebben

tegelijkertijd ook de plicht om zoveel mogelijk contacten te

vermijden. We hopen dat je begrip kunt hebt voor deze

situatie.

Let op elkaar en blijf gezond zodat we elkaar weer kunnen

treffen als we het virus weer onder controle hebben.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM rondom het 

Corona virus. Houdt de website, facebook en Instagram

pagina in de gaten voor belangrijke informatie rondom de

activiteiten.

Badminton
Wekelijks op maandag van 20.30 uur tot 22.00

uur in Sporthal 't Ven 
(m.u.v. schoolvakanties)

Handwerken
Wekelijks op dinsdagochtend

De groep zit momenteel vol, maar bij interesse
word je op een lijst geplaatst.

Inloop voor iedereen
Wekelijks op dinsdag van 14.00 uur tot 

17.00 uur. Ook voor niet leden!

Biljarten
Wekelijks op donderdag vanaf 13.00 uur

Damesgym
Wekelijks op donderdag van 19.30 uur tot 20.30

uur in Sporthal De Bunders.
(m.u.v. schoolvakanties)

Kinderactiviteit
Zaterdag 31 oktober, 21 november en 12

december. Kijk op voor de tijd op onze website,
Facebook of Instagram.

Kinderbingo 6 t/m 12 jaar
Woensdag 11 november en 9 december 

vanaf 14.15 uur .

18+ Bingo
Gaat voorlopig niet door i.v.m. het Corona virus.

Seniorenbingo
Gaat voorlopig niet door i.v.m. het Corona virus.
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De Spil 2.0

Activiteiten



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

24 oktober

28 november

* december

* wordt nader bekend gemaakt via
krant/website/Facebook/Instagram

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

17 oktober

21 november

19 december

In onze vorige nieuwbrief hebben wij

aangegeven dat wij in juli de contributie

zouden incasseren voor een halfjaar. 

Door de corona hebben wij jou het afgelopen

half jaar niet de activiteiten kunnen bieden

waar jij voor betaald hebt en wij weten ook

niet hoe de rest van 2020 gaat lopen. Dit is de

reden dat het bestuur heeft besloten om pas

in januari 2021 de contributie te gaan

incasseren voor het hele jaar 2021.
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Oud papier
Vanaf oktober beginnen onze  vrijwilligers om 8.30 uur, dit is

een uur eerder dan voorheen, met het ophalen van het oud

papier. Graag het oud papier in een kartonnen doos

aanbieden.

Contributie

In oktober komt de nieuwe bewaarfolder weer

uit voor alle bewoners van onze wijk. Net als

vorig jaar staat hier ook de ophaaldata voor

het oud papier in. Indien je een NEE-NEE

sticker hebt zul je dus geen folder ontvangen.

Leden buiten onze wijk kunnen de folder

digitaal opvragen of inzien op onze website. 

Klik hier voor de digitale bewaarfolder.

Bewaarfolder

https://www.despilveghel.nl/wp-content/uploads/Wijkvereniging-de-Spil-bewaarfolder-2020-zonder-afloop.pdf


Heb jij een paar uurtjes over om  het gezellige team

van vrijwilligers te helpen en vind je het leuk om

actief bezig te zijn tijdens één (of meerdere) van

onze activiteiten? 

 

Wij zijn opzoek naar jou!

Je kunt jezelf aanmelden via de website of mailen

naar vrijwilligers@despilveghel.nl

Vacatures

Bestuurslid

Agenda maken en notuleren bij overleggen;

Ledenbeheer;

Contact onderhouden met de werkgroepen.

Vele handen maken licht werk!

Kom jij ons bestuur versterken? We zijn nu met

zijn drieën, we zouden graag met meer mensen

zijn om zo de taken wat te verdelen!

De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

Wij vragen om voldoende digitale vaardigheden om goed
met een computer, tablet en smartphone om te kunnen
gaan.

Beheerder

Openen en sluiten van het wijkgebouw;

Ervoor zorgen dat alles goed verloopt

tijdens een externe activiteit;

Bardienst;

Voorraadbeheer.

Een beheerder is de spil van het wijkgebouw.

Dagen en tijden in overleg.

 

De werkzaamheden:

Wij vragen om voldoende digitale vaardigheden om goed
met een computer, tablet en smartphone om te kunnen
gaan.

Vrijwilliger activiteiten

Bardienst;

Deelnemers te woord staan en helpen

tijdens een activiteit;

Bedenken en uitvoeren van nieuwe

activiteiten.

Onze activiteiten kunnen niet draaien zonder

onze vrijwilligers. Voor diverse activiteiten

kunnen wij altijd nieuwe, enthousiaste en

betrokken vrijwilligers gebruiken.

 

De werkzaamheden:

Vrijwilliger overig

Facebook, instagram, en/of website

onderhouden;

Nieuwsbrief (6x per jaar) en/of bewaarfolder

(1x per jaar)

Onderstaande werkzaamheden worden nu

uitgevoerd door het bestuur, maar dit zou ook

gedaan kunnen worden door een vrijwilliger.

 

De werkzaamheden:
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Al ruim 30 jaar bestaat onze badmintonclub.

Deze club bestaat uit dames en heren van jong

tot oud. Geen training, maar gewoon gezellig

samen spelen. 

Elke maandag van 20.30 uur tot 22.00 uur in

sporthal 't Ven. In de schoolvakanties is er

geen badminton.

Contributie:

Tot 65 jaar      €102,50 per jaar

Vanaf 65 jaar  €  95,00 per jaar
(dit is inclusief het lidmaatschap van de wijkvereniging)

Gezellig gymen met dames van 50 jaar en

ouder dat is ook mogelijk bij de wijkvereniging.

Voel je fit en energiek door wekelijks jouw

lichaam te trainen.

Elke  donderdag van 19.30 uur tot 20.30 uur in

de gymzaal van de Bundersschool. In de

schoolvakanties is er geen gym.

Contributie:

Tot 65 jaar      €  75,00 per jaar

Vanaf 65 jaar  €  67,50 per jaar
(dit is inclusief het lidmaatschap van de wijkvereniging)

Sporten met De Spil

Badminton

Damesgym

Stuur een e-mail naar activiteit@despilveghel.nl bij interesse of vragen. 
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Dit jaar brengen we de trick and treat naar

je thuis. 

Wat moet je doen? 

Print de kleurplaat op de laatste pagina uit.

Kleur, schilder, plak/knip ‘m zo mooi als je

kan en hang ‘m op het raam of op de

voordeur. 

Wij komen op zaterdag 31 oktober ‘s

middags wat lekkers langs brengen (of

gooien het door de brievenbus als je niet

thuis bent).

 

Kinderen t/m 12 jaar die lid zijn van de

wijkvereniging kunnen mee doen.

Wel even opgeven via

activiteit@despilveghel.nl

Halloween
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Wat is het mooiste plekje in jouw wijk (laren,

velden, weides, donken en het ven)? 

Leg het vast op foto en stuur deze samen met

de locatie van de foto en je naam door naar

activiteit@despilveghel.nl.

Van elke wijk wordt er 1 foto uitgekozen door

een echt jury:  Fotoclub Veghel. 

De 5 beste foto`s zullen worden uitvergroot en

een ere plaatsje krijgen in ons wijkgebouw,

als aankleding van de vernieuwde zalen.

Iedereen mag mee doen!

Foto-actie

Wijkvereniging De Spil

De Bunders 5

5467 JZ Veghel

Tel. 0413-362286

 

www.despilveghel.nl

www.facebook.com/despilveghel

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



