
Beste Leden,
Zoals geen ander hebben we de afgelopen maanden niets anders
gedaan dat het nieuws volgen rondom de corona maatregelen.
Stap 3 (bijna alles open) staat voor de deur maar met veel maatwerk
en regelgeving houdt dit in dat er voor ons als wijkvereniging nog niet
veel mogelijk is. De zomersluiting van juli en augustus is dan ineens
niet meer zover weg.
Met dit alles rekening houdend, hebben we in goed overleg met de
werkgroepen besloten dat wij onze deuren niet openen voor deze korte
periode en gaan we voor volledige opening na 5 september.
We vragen uw begrip voor deze weloverwogen keuze.
We hopen na 5 september iedereen welkom te heten in ons nog steeds
nieuwe wijkgebouw, met steeds minder geldende maatregelen.
Geniet van de zomer, blijf gezond en tot snel!

Het wijkgebouw blijft nog even dicht, om ons niet te
vergeten de aankomende periode hebben we voor alle
kinderen t/m 12 jaar een vakantie doe boek gemaakt!

Wil je dit boek ontvangen in je brievenbus? Stuur dan
even een mailtje naar activiteit@despilveghel.nl.
Aanmelden hiervoor kan t/m 10 juli en is voor onze leden
geheel gratis.
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Vakantie Doe Boek

Als alles goed gaat zien we jullie weer graag op 15 september voor de kinderbingo. Houdt de facebookpagina, website en de
 nieuwbrief in de gaten voor de eerst volgende jeugdactiviteit!

mailto:activiteit@despilveghel.nl
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Even voorstellen
Nieuw: Vanaf deze nieuwsbrief stellen wij elke keer een vrijwilliger of meerdere vrijwilligers van onze
wijkvereniging aan je voor. Het bestuur is als eerste aan de beurt.

Mijn naam is Hans van Zandvoort, geboren in 1957 te Boxtel.
Getrouwd met Marjo die in Veghel is geboren en waarmee ik al bijna 40
jaar samen ben. We hebben geen kinderen maar wel ruim 20 neefjes
en nichtjes die ons goed bezig houden. Boxtel is de plek waar ik ben
opgegroeid en heb gewoond tot mijn 30e levensjaar. daarna via
Gemonde in 2006 in Veghel komen wonen aan de Populierlaan. 

Na mijn opleiding MBO en HBO heb ik voornamelijk bij de overheid gewerkt zowel bij de gemeente, het
rijk en nu alweer 20 jaar bij de provincie Noord-Brabant.
Mijn job is projectmanager bij grote infraprojecten wat ik nog dagelijks met plezier kan invullen.
Het voorzitterschap bij de wijkvereniging is voor mij een fijne aanvulling als vrijetijdsbesteding samen met
fietsvakanties en wandelen wat wij graag doen.
We hebben het laatste jaar hard gewerkt en tijdens Covid-19 een mooi gerenoveerd wijkgebouw
neergezet wat weer een frisse uitstraling heeft gekregen. In September gaan de deuren weer open voor
de activiteiten in onze wijk.
Ik zie jullie dan graag weer met de bestaande en ook vooral nieuwe initiatieven en activiteiten zodat we
weer de saamhorigheid in de wijk verder kunnen vergroten.
Voor jong en oud en voor alle doelgroepen staan we voor jullie klaar!

Quote die mij typeert: 
…“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden“

Hoi! Ik ben Yvon Vervoort, 37 jaar, woon op De Laren met mijn partner Wilbert
en mijn 2 kinderen Daan (13) en Tara (9). Ik werk 19 jaar binnen de
zorgorganisatie “Dichterbij” waarbij ik mensen met een verstandelijke beperking
begeleidt op hun dagbesteding als activiteitenbegeleidster.
Naast series kijken, koken, wandelen, socializen (in hoeverre dat dat nu kan)
ben ik ook al bijna 18 jaar lid van Toneelvereniging Soufflé die ook elke
woensdagavond in ons wijkgebouw zit en daar repeteert om jaarlijks een
toneelstuk op te kunnen voeren.
Sinds oktober 2017 zit ik in het bestuur als “algemeen bestuurslid”.
Ik wilde geen vaste taak zoals penningmeester of secretaris. Ik heb en doe van alles binnen de vereniging.
Ik ben begonnen met het beheren van de reserveringen en zaalbezetting, en daar kwam steeds meer bij,
Facebook, instagram, website, stukje PR, contact met vrijwilligers, beheerders etc. etc. Inmiddels ben ik
wel secretaris, maar doe dit niet vol overgave, ik zou toch liever weer een stapje terug doen naar
algemeen bestuurslid, dus als iemand anders een stapje naar voren wil doen?
Inmiddels zijn we bijna 4 jaar verder en “De Spil 2.0” praktisch klaar. Helaas door het hele corona
gebeuren niet lang kunnen genieten van de openstelling en uitvoering hiervan. Ik kijk er dan ook naar uit
om in september de deuren te kunnen openen en vol trots te kunnen laten zien hoe we het plan om gezet
hebben in realiteit samen met onze beheerders.
Mocht je in bovenstaand stukje iets lezen wat vragen bij je oproept of waarbij je denkt: “Nou die Yvon die
heeft nogal wat taken, daar kan ik er ook wel wat van doen”, dan mag je me altijd mailen!
Je kunt me bereiken via activiteit@despilveghel.nl
Tot in september in ons wijkgebouw!

mailto:activiteit@despilveghel.nl


Mijn naam is Nathaly de Visser, 43 jaar en administratief medewerkster bij
Van Swaay in Schijndel. Ik woon samen met mijn man Freek en dochters
Mirthe (6) en Imke (3) sinds eind 2018 op de Laren. 
Na een aantal jaren weg te zijn geweest uit Veghel wilde ik nieuwe mensen
leren kennen en dat is ook een reden waarom ik mij in juni 2019 heb
aangemeld voor een vrijwilligersfunctie binnen de wijkvereniging. Op dat
moment was er een vacature voor penningmeester vrij en mijn jarenlange
ervaring als administratief medewerkster kwam hierbij goed van pas. In de
loop van de tijd heb ik nog meer werkzaamheden op me genomen zoals het
ledenbeheer en de nieuwsbrief. 

Vacatures

Wij kunnen altijd een paar handen erbij gebruiken. Zonder vrijwilligers kunnen wij geen leuke activiteiten
organiseren voor onze ruim 400 leden. Vele handen maken licht werk!
Voor diverse werkzaamheden zoeken wij nog mensen, maar het belangrijkste is dat je iets gaat doen dat
bij jou past. De uren zijn in overleg en er zijn al mogelijkheden voor een paar uur per maand. 
Ook staan wij altijd open voor nieuwe activiteiten, dus wil jij graag een nieuwe activiteit gaan organiseren
dan horen wij dat ook graag.

Mail voor meer informatie of om je aan te melden naar vrijwilligers@despilveghel.nl.
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Naast het vrijwilligerswerk bij de wijkvereniging lees ik graag, knutsel ik met mijn dochters en ben ik
graag buiten. Ik ben dan ook regelmatig in de speeltuin of in de tuin te vinden. Wandelen vind ik ook leuk
om te doen. Sporten staat wel op mijn to do lijst, maar is er nog niet van gekomen door de corona. Wel
ga ik regelmatig op de fiets naar mijn werk.

Bestuurslid
Beheerder 
Vrijwilliger activiteiten

Wij hebben door de corona besloten om dit
jaar geen busreisje te organiseren. In 2022
hopen wij weer een leuk reisje te mogen
organiseren. 

Busreisje
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Wijkvereniging De Spil

De Bunders 5
5467 JZ Veghel

Tel. 0413-362286
 

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

 

Oud Papier

42920 kg

April 39940 kg

Maart 

Hoeveel halen wij op 
aan oud papier?

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

17 juli
21 augustus

18 september
 

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

 
24 juli

28 augustus
25 september

 

Elke maand komen wij bij jou het oud papier ophalen en
daarvoor krijgen wij van de gemeente betaald. Van dit geld
organiseren wij diverse activiteiten zoals het jaarlijkse busreisje
en sinterklaas. Hierdoor kunnen wij de contributie van de
wijkvereniging laag houden. Ook betalen wij hiervan de huur van
het wijkgebouw en eventuele reparaties.

Bedankt allemaal voor het aan de straat zetten van jullie oud
papier!

De volgende nieuwsbrief komt uit in augustus. 
Tekst voor in de volgende nieuwsbrief kunnen tot 31 juli gestuurd worden naar

ledenbeheer@despilveghel.nl.
 

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

