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c 01-05	Verrassingsfilm	 	 	 €	8	 	 	 	 Kijk	op	www.blauwekei.nl

01-05	 Verrassingsfilm	 	 	 €	8	 	 	 	 Kijk	op	www.blauwekei.nl

05-05	 You’re	the	top		 	 	 €	35	 	
	 	 Paul	Groot,	Marjolein	Keuning	e.a.

07-05	 Verrassingsfilm		 	 	 €	8
	 	 Kijk	op	www.blauwekei.nl

09-05	 Dansen	met	de	vijand		 	 €	25
	 	 Truus	te	Selle,	Valéry	van	Gorp	e.a.

10-05	 ABBA	Gold	 	 	 	 €	28
	 	 The	concert	show

12-05		 Yentl	en	de	Boer	 	 	 €	17
	 	 Magie

	 	 	 					 	 	 	 Mei	2018

15-05	 Bekendmaking	nieuw	theaterseizoen
	 	 Vanaf	23.00	uur	op	www.blauwekei.nl

17-05	 Richard	Groenendijk	 	 		€	18	 	 	 	
	 	 Om	alles!

18-05		 Strut	&	Fret	 	 	 		€	29
	 	 Limbo

19-05	 Jandino	Asporaat	 	 		€	20	 	 	 	
	 	 Keihard

21-05	 Verrassingsfilm	 	 		€	8	 	
	 	 Kijk	op	www.blauwekei.nl

NIEUW	SEIZOEN	
Op	dinsdag	15	mei	wordt	om	23.00	uur	het	nieuwe	
theaterprogramma	van	seizoen	2018-2019	bekend	
gemaakt.	

Word	nu	Vriend	van	De	Blauwe	Kei	en	reserveer	met	
voorrang.	De	losse	verkoop	start	dinsdag	22	mei	om	
17.00	uur.



Dit is alweer het laatste wijkblad van het seizoen. Het was een bijzonder seizoen: we vierden ons 40-
jarig jubileum. Ter ere van dit jubileum werd er een gezellige feestavond georganiseerd.

Ook is er een nieuw bestuur. Er is een enquête verspreid waarin u uw ideeën kenbaar kon maken. Het 
nieuwe bestuur gaat met de uitkomsten aan de slag. Goede ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. Ook is 
er een oud papier kalender verspreid. Heeft u een sticker op uw brievenbus? Dan kunt u de kalender 
ook ophalen bij de spil.

De activiteiten lopen op een einde maar er is nog van alles te doen. Wij wensen iedereen een mooie 
zomer en een fijne vakantie.

Neem ook een kijkje op onze NIEUWE 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
reserveringen@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 september/oktober 

kan tot en met 1 augustus 2018. Dit kunt u mailen 

naar: wijkblad@despilveghel.nl of lever in bij één 

van onze activiteiten
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Terugblik op een gezellige paasmiddag
Zaterdag 31 maart vierden we samen met de kinderen een gezellige paasmiddag in de Spil. De kinderen werden 
opgewacht door de paashaas. Toen iedereen aanwezig was gingen we koeken versieren, natuurlijk met als thema 
Pasen. Omdat de voorspelde regen er nog niet was gingen we snel naar buiten om de verstopte paaseieren zoeken.

De eitjes waren snel gevonden, zelfs nog meer dan er van te voren geteld waren. De paashaas is waarschijnlijk 
niet zo goed in tellen. Ook in de zaal lagen eieren van chocolade verstopt, die moesten allemaal aan de paashaas 
gegeven worden. Daarna gingen we kleurplaten kleuren, die platen gingen natuurlijk ook over Pasen.

Er was nog wat tijd over, die werd op gevuld met een stoelendans waarbij de kinderen de grootste lol hadden. 
Vooral Gigi want zij had de stoelendans gewonnen. Bij het weggaan kregen alle kinderen een mandje met 
chocolade-eitjes mee en ook een gekookt ei. Lieve kinderen, bedankt voor jullie komst en tot volgend jaar.

Wandel Avondvierdaagse Veghel.
Zoals voorafgaande jaren een bericht aan alle wandelaars van Veghel en Omstreken.Dit jaar 
organiseren we samen met een team van enthousiaste medewerkers weer de wandel avondvierdaagse. 
Wij staan nu voor een jubileumtocht n.l. de 60ste vierdaagse.Vele inwoners van Veghel hebben 
een warme herinnering aan deze vierdaagse. In de loop van de jaren is er heel veel veranderd, 
maar de mooie herinneringen aan deze vierdaagse blijven voor de deelnemers hetzelfde.

De vierdaagse is dit jaar van 12 t/m 15 juni. De afstanden zijn 3 – 5 - 10 – 15 en 20 km. Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 2,00 p.p. voor deze 4 dagen. Inschrijven kan op 12 juni vanaf 17.30 uur voor de 3 -5 -10 -15 km. De 20 km kan 
vanaf 16.00 uur inschrijven. Inschrijfbureau is bij ’t Eetpunt in Veghel. Fietsen kunnen in de Kuil (parkeerplaats) 
geplaatst worden. Deze wordt autovrij gehouden. De routes gaan door Veghel en omstreken. We willen er 
weer een gezellig wandelfestijn van maken voor jong en oud. De laatste dag sluiten we af met een speciaal 
ontworpen medaille en een defilé. Lijkt het je wat? DOE MEE! Bij vragen neem gerust contact op met Jo. van 
der Heijden, Muurveld 2 Veghel. Tel 0413-366845 of 06-30150367 of mail naar jo.vanderheijden@kpnmail.nl
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 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 
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Veilig verkeer

Een auto: we hebben er bijna allemaal één. Fijn om 
in te kunnen stappen en weg te rijden, zonder te 
hoeven wachten. Want wachten, daaraan hebben 
we een broertje dood. Een minuut wachten kan 
voelen als een half uur. Zo gauw het kan stuiven 
we weer weg. Zeker bij een rood stoplicht lijkt 
wachten vaak onnodig. En oranje, dan kunnen 
we nog best even flink gasgeven zodat we er nog 
door kunnen. Dit lijkt allemaal heel logisch maar 
deze stoplichten staan er niet voor niets. Bij rood 
dient iedereen stil te staan maar ook oranje is geen 
vrijbrief om nog even roekeloos door te rijden. Vaak 
zijn we met onze gedachten ergens anders, of 
erger nog: bij onze mobiele telefoon. Eén moment 
van onoplettendheid kan hele levens veranderen. 

Door ons rijgedrag zijn er al heel wat onnodige 
ongelukken gebeurd. Het leed is niet te overzien 
als meerdere voertuigen op een kruising in botsing 
komen. En spijt, daarvoor is het dan te laat. Het 
leed is immers al geschied. Gaat u de weg op, 
houd u aan de regels en houd uw aandacht op de 
weg. Dat kan heel wat narigheid voorkomen.

Haastige spoed is zelden goed!
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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



Gezocht: een coördinator voor onze 
knutselclub en vrijwilligers

Een keer per maand op zaterdagmiddag 
kunnen de kinderen komen knutselen in de 
spil. Ook zijn er leuke spelletjes aanwezig, 
voor als ze even geen zin in knutselen hebben.

Nu zijn we al een tijdje op zoek naar iemand 
die deze middagen in goede banen kan leiden. 
Ook zijn er meer vrijwilligers nodig.

Vind je het leuk om met kinderen te werken en 
te knutselen ? Dan zijn we op zoek naar jou!
Het is zo leuk om die blije kindersnoetjes te 
zien als ze iets moois hebben gemaakt en 
lekker hebben gespeeld.

Onze vrijwilligers worden elk jaar uitgenodigd 
voor een gezellige feestavond, waar jij dan ook 
bij kan zijn.

Aanmelden en/of meer informatie: carieny 
0413340527. Namens de kinderen alvast 
bedankt!

Klusjesdag 2018!

Losse deurklink, likje verf, opruimen/schoonmaken 
kasten, ramen wassen, rolluik er af halen, 
huiskamertje inrichten en andere klusjes/reparaties 
die iedereen vast wel eens heeft gezien!

Naar aanloop naar de huldiging van ons relatief 
nieuwe logo op de gevel van het wijkgebouw, 
slaan we de handen ineen! Samenwerken is 
verbinden, op naar de Spil 2.0 ! Op zaterdag 2 
juni willen we dit samen gaan doen, met jou, je 
buurman/vrouw, vader/moeder, broer/zus kennis of 
vage vriend! 

Iedereen is welkom om het samen te doen!
Op deze dag zullen we de deuren openen om 
9.00uur, uiteraard begint een productieve dag met 
een kopje koffie/thee (op onze kosten). Omdat 
wij de lunch en de andere versnaperingen voor 
onze rekening nemen, zou het fijn zijn als je je 
aanmeldt bij Meryem : Secretaris@despilveghel.nl. 
Rond 16.00uur willen we gezamenlijk trots op het 
resultaat, afsluiten. Iedereen is welkom hoe groot 
je aandeel ook is! Houdt onze website en facebook 
pagina in de gaten…

Dus: Zet in je agenda: Zaterdag 2 juni van 9.00uur 
tot 16.00uur : Klusjesdag De Spil
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In mei is er geen film. De laatste 

film voor de jeugd zal gedraaid 

worden op vrijdag 15 juni. Het 

duurt van 19 uur tot 20.30 uur.

Vanaf 18.45 kun je 

binnenkomen. Zorg dat 

je er bent om 19 uur want 

dan begint de film.

Voor leden is het gratis, niet 

leden betalen 2 euro.

Er is dit seizoen geen jeugd- bingo meer, de laatste was op 11 april. Natuurlijk gaan we na de zomervakantie weer door.De bingokaarten gaan in het komende seizoen voor leden 1,50 kosten. Voor niet-leden kost een kaart dan 2 euro.

Eén keer in de maand kunnen kinderen tot en met 12 jaar op zaterdagmiddag bij de Spil komen knutselen. Dat is bij veel kinderen bekend. Kinderen onder de 6 mogen ook komen, onder
begeleiding van een ouder. Wij hebben gemerkt dat niet alle kinderen het leuk vinden om een paar uur te knutselen. Daarom
kun je vanaf nu ook kiezen uit verschillende spellen om te doen. 

We hebben een dartbord, sjoelbak, tafelvoetbal, minibiljart en verschillende gezelschapsspelletjes. Dus heb je zin om te knutselen óf gezellig samen een spel te doen? Kom dan op 26 mei en 23 juni naar de spil.

Op 23 juni gaan we een speurtochtje doen als het mooi weer is. Bij regen maken we er een gezellige bingomiddag van. Dat kan van 13.00 tot 15.00 uur. Voor leden is het gratis, niet leden betalen 2 euro. Wij vinden het gezellig als je ook komt. 

Voor de papa’s en mama’s: wij zijn dringend op zoek naar een coördinator en helpende handen.

Knutsel/spelletjesmiddagFilm voor de jeugd

Jeugdbingo
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Het bestuur van Wijkvereniging De Spil is voor het 
volgende seizoen vanaf 1 augustus 2018 op zoek
naar een nieuwe penningmeester!

Ben jij degene die ons bestuur wil komen versterken dan nodigen we je graag uit 
om hierover met ons te praten. De penningmeester past op de centen en zoekt de 
financiële middelen om onze wijkvereniging ook voor de toekomst te behouden 
en verder te versterken. De penningmeester heeft een zestal taken:
• het doen van de boekhouding
• het opstellen van een financieel jaarverslag
• het afhandelen van de reguliere financiële zaken
• het jaarlijks opstellen van de begroting / werkplan
• het bewaken van de begroting
• het (doen laten) werven van financiële middelen

Voorop staat dat de penningmeester plezier heeft in het omgaan met cijfers en zich verbonden voelt 
als vrijwilliger met onze wijkvereniging. Een goede verantwoording naar de leden toe met een correcte 
financiële administratie, waarin alle mutaties van het verenigingsjaar worden geregistreerd. Aan het 
eind van het boekjaar wordt het jaarverslag gedeeld met de leden in onze jaarlijkse ledenvergadering. 

De financiële situatie van onze wijkvereniging is kerngezond en wordt voor augustus 
opnieuw 2.0 digitaal ingericht zodat alles helder en duidelijk is als je gaat beginnen. 
Zo kun je makkelijk geautomatiseerd alle handelingen verrichten. Wil je deze uitdaging 
aangaan meld je dan bij het bestuur via ons secretariaat. secretaris@despilveghel.nl



16paginamei/jun 2018

Vacature beheerder wijkgebouw De Spil

In 2018 slaat het bestuur van De Spil na ruim 
40 jaar een nieuwe weg in en wil samen met 
u De spil 2.0 maken met de uitstraling van 
een wijkgebouw dat past bij de leden en de 
snel veranderende tijd! Voor het gebouw van 
wijkvereniging De Spil zoeken wij met ingang 
van het nieuwe seizoen beheerders M/V voor 
gemiddeld 12 uur per week. De taken bestaan uit:

• Het beheer van het wijkgebouw en het 
coördineren van alle zaken die betrekking 
hebben op het beheer van het wijkgebouw.

• Optreden als aanspreekbare persoon en 
degene in die context besluiten kan nemen 
die het beheer van het wijkgebouw aangaan.

• Het beheer van de agenda van het wijkgebouw.
• Het gebouw onderhouden (kleine reparaties 

en reguliere schoonmaakwerkzaamheden)
• Contactpersoon voor de interne en 

externe gebruikersgroepen
• Contactpersoon voor het secretariaat van De 

Spil over zaken die het wijkgebouw aangaan.

Toezicht op het gebruik van ruimtes en het 
nakomen van afspraken met gebruikers.
Van de beheerder wordt verwacht dat hij/zij:

• Zich betrokken voelt bij het wel en 
wee van de wijkvereniging.

• In het bezit is van de benodigde horeca-
ervaring/papieren of zich hierin wil bekwamen.

• Het vrijwilligerswerk een warm hart 
toedraagt en zich daarvoor in wil zetten.

• Beschikt over een brede en positieve 
maatschappelijke belangstelling.

• Flexibel inzetbaar is met wisselende 
werktijden die aansluiten op het gevarieerde 
gebruik van het wijkgebouw.

De bezoldiging is volgens de arbeidsvoorwaarden 
onkosten- en vrijwilligersvergoeding. Als vrijwilliger 
ontvangt u een kleine vergoeding voor uw 
werkzaamheden of voor de kosten die u maakt. 
Er is ook niets belast als u als vrijwilliger niet meer 
dan € 150,00 per maand tot een maximum van 
€ 1.500,00 per jaar ontvangt (bedragen 2018). 
Dit wordt de ‘vrijwilligersregeling’ genoemd. 
Vanaf 1 april 2017 is er geen onderscheid meer. 
Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast 
een vergoeding voor vrijwilligerswerk vanaf 1 
april 2017? Dan verandert de hoogte van uw 
uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding 
niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 
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per jaar. De duur van de betrekking is 
in eerste instantie 1 jaar (1 sept. 2018 
-1 sept. 2019) met de mogelijkheid tot 
verlenging. Geïnteresseerden worden 
uitgenodigd om uiterlijk 1 juni 2018 
hun schriftelijke sollicitatie te sturen 
aan het bestuur van de wijkvereniging. 
Per brief naar De Spil Bunders 5 5467 
JZ te Veghel of via de mail naar
secretaris@despilveghel.nl

Een profiel van de beheerdersrol en een 
beschrijving van de manier waarop het 
beheer van het wijkgebouw met ingang 
van het seizoen 2018-2019 zal worden
ingericht is op te vragen bij het secretariaat.
Voor nadere vragen omtrent deze 
vacature kunt u zich wenden tot de 
voorzitter van Wijkvereniging De Spil,
de heer Hans van Zandvoort, 
voorzitter@despilveghel.nl





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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Fotoclub Veghel

Fotoclub Veghel bestaat sinds 1960 en telt c.a. 26 leden die allen 
uit Veghel en omgeving komen. Het werk wat gemaakt wordt is zeer 
uiteenlopend van aard. Met als doel, samen bezig te zijn met breed 
toegankelijke fotografie. Ons streven is dat ieder lid zich verder kan ontplooien in zijn of haar fotografie.

Via onze website www.fotoclubveghel.nl geven wij onze leden een podium om hun 
foto’s te presenteren en wordt er onderlinge informatie gedeeld. Fotoclub Veghel 
houdt twee á driemaal per maand een clubavond in De Spil. De meegebrachte foto’s 
worden interactief besproken. Daarnaast bestaat er binnen fotoclub Veghel een AV 
Groep die een 8-tal avonden bijeen zijn om te werken aan AV-presentaties. 

Bovendien worden gedurende het jaar 
andere activiteiten georganiseerd: zoals 
deelname aan de bondsfotowedstrijd, 
foto-Regionaal, fotograferen tijdens 
evenementen en het bezoeken van 
lezingen en cursussen georganiseerd 
door de FotoBond, Nederlands 
Centrum Vrijetijdsfotografie. 

Het hoogtepunt is onze jaarlijkse 
expositie in november in De Hertoghof. 
We tonen dan ons vrije werk in foto’s 
en av-presentaties. Daarnaast is dit jaar 
gekozen voor het thema: “Platte land”.

Fotoclub Veghel bestaat sinds 1960 en telt c.a. 26 leden die allen uit Veghel en omgeving komen.

Het werk wat gemaakt wordt is zeer uiteenlopend van aard. Met als doel, samen bezig te zijn met 

breed toegankelijke fotograf ie.     Ons streven is dat ieder lid zich verder kan ontplooien in zijn of haar fotogra�e. 

Via onze website www.fotoclubveghel.nl geven wij onze leden een podium om hun foto’s te presenteren en

wordt er onderlinge informatie gedeeld.

Fotoclub Veghel houdt twee á driemaal per maand een clubavond in De Spil.  De meegebrachte foto’s worden

interactief besproken. Daarnaast bestaat er binnen fotoclub Veghel een AV Groep die een 8-tal avonden bijeen 

zijn om te werken aan  AV-presentaties. Bovendien worden gedurende het jaar andere activiteiten georganiseerd:

zoals deelname aan de bondsfotowedstrijd, foto-Regionaal, fotograferen tijdens evenementen en het bezoeken 

van lezingen en cursussen georganiseerd door de FotoBond, Nederlands  Centrum Vrijetijdsfotogra�e.
 
Het hoogtepunt is onze jaarlijkse expositie in november in De Hertoghof. We tonen dan ons vrije werk in foto’s 

en av-presentaties.Daarnaast is dit jaar gekozen voor  het thema: “Platte land”.

sinds 1960
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Hoezo hometrainer....

Wij hebben een aardig voorstel voor mensen die graag buiten zijn, en aan hun conditie willen werken 
of enkele pondjes kwijt willen. Kom wekelijks een dagdeel bij ons tochtjes maken met de duo fiets!

De vrijwilliger bepaalt welk vast dagdeel, het gaat worden. De duo fiets heeft elektrische ondersteuning 
en de ‘passagiers’ trappen mee. Natuurlijk wordt er op de komst van de vrijwilliger gerekend, 
vakanties en dergelijke hebben echter altijd voorrang. Vrijwilligers met een tienjarig jubileum is 
bij ons heel gewoon. Dat zegt genoeg over de plezierige werksfeer en collegiale contacten.

De meeste fietstochtjes duren ongeveer een half uur waardoor meerdere belangstellenden aan 
bod kunnen komen. Enkele deelnemers hebben een voorkeurroute, anderen zijn helemaal uit 
en willen graag ergens een kopje koffie drinken. Vanzelfsprekend zijn gemaakte kosten niet voor 
rekening van de vrijwilliger. En dan het zichtbaar genieten tijdens de fietstocht: dat alleen al maakt 
dit vrijwilligerswerk zo aantrekkelijk. In het zorgcentrum AAtrium in Veghel heeft GGZ Oost Brabant 
een afdeling waar mensen met psychiatrische beperkingen, beschermd wonen. Zij zitten veel 
binnen en willen graag af en toe, weg zijn van de afdeling. Hoewel de bewoners uitstekend verzorgd 
worden komt het personeel aan veel extra’s niet toe. Vandaar dat we een vrijwilliger zoeken die bij 
toerbeurt, met bewoners een rondje maakt met de duo fiets. Man of vrouw, dat maakt niet uit. En 
mocht het pijpenstelen regenen: De bewoners kunnen ook genieten van een gezellig gesprekje, 
samen een kop koffie drinken of het spelen van een bordspelletje. Het is niet zo moeilijk, het meest 
belangrijke is natuurlijk de extra persoonlijke aandacht. Vooraf wordt de vrijwilliger goed ingewerkt 
en het personeel ondersteunt als nodig. Zijn er nog twijfels, maak een afspraak voor oriënterend
gesprek.

Opgeven per e-mail: Vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl

p.s. Wij zijn verplicht om van personeel en vrijwilligers een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) te kunnen overleggen. Tijdens het oriënterend gesprek vertellen 
we je hier meer over. GGZ Oost Brabant biedt hulp aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Dát zijn de 
kernwaarden van GGZ Oost Brabant. Betrokken bij de mens, betrouwbaar als partner in behandeling en ambitieus in het voortdurend verbeteren van onze zorg.
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Hondstraat 5, Vorstenbosch
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Groep Dag Mei Juni Juli Tijd

Bingo Zondag 27 24 14.00 - 16.30 u

Gym: ons welzijn Maandag 7 14 28 4 11 18 25 2 13.30 - 14.30 u

Afasie Dinsdag 1 5 14.00 - 16.30 u

Kaarten en biljarten Donderdag 3 17 24/31 7 14 21 28 5 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Mei Juni Tijd

Bingo Woensdag 14.00 - 16.00 u

Jeugdfilm Vrijdag 15 19.00 - 20.30 u

Knutselclub Zaterdag 26 23 13.00 - 15.00 u

Groep Dag Mei Juni Tijd
Bingo Dinsdag 8 12 Vanaf 20.30 u

Kaarten Dinsdag 1 15 22 29 5 Vanaf 20.00 u

Toneel Woensdag 19.30 - 22.00 u

Senioren

Ontspanning en Evenementen

Jeugd
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Groep Dag Mei Juni Tijd

Badminton Maandag 7 14 28 4 11 18 25 20.30 - 22.00 u

Gym Donderdag 17 24 20.00 - 21.00 u

Biljarten Dinsdag 8 15 22 29 5 12 19 26 9.00 - 11.00 u

Biljarten Woensdag 9 16 23 30 6 13 20 27 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 17 24 31 7 14 21 28 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 17 24 31 7 14 21 28 13.30 - 16.30 u

Groep Dag Mei Juni

Turfven
Mergelven
Ketelven
Vlasven
Spoorven
De Weide’s
De Laren
De Schilderswjk

Zaterdag 19 16
Graag op de dag zelf 
buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

De Donken
De Velden
Rietven
Moerven
Visven 
Bosven

Zaterdag 26 23
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 

Assertiviteit is ook goed voor je relatie en je gezin!

Ook bij relatieproblemen komt assertiviteit (of liever het gebrek daaraan) vaak aan de orde. Meestal denken mannen dat zij 
best assertief zijn, omdat zij zeggen waar het op staat. Soms doen ze dat inderdaad op een assertieve manier, maar vaak zie 
je bij mannen eerder de agressieve manier van hun grens aangeven. 

Een partner zegt: “ik vind het vervelend om ’s avonds nog alle glazen en kopjes op te moeten ruimen….wil iedereen zijn of haar 

eigen spullen in de vaatwasser zetten?” Maar wat gebeurt er vaak in dezelfde situatie?

Mevrouw zucht diep en zegt “Ik zal de rotzooi wel weer opruimen!”. De rest van het gezin voelt vaak de irritatie die hieruit 
spreekt, beseft misschien ook wel dat men zelf de rommel had kunnen opruimen, voelt zich schuldig en zegt (meestal) niets.

Het hele gezin heeft er last van: mevrouw die zich als slaafje behandeld voelt, maar ook de overige gezinsleden zijn niet blij. 
Het is nl. een verwijt waar je niet op kunt reageren. Daarom is het goed als je niet wacht tot het een irritatie is, maar gewoon 
de mededeling doen dat je graag wilt dat men helpt. 

Want meestal is het geen onwil om de spullen niet op te ruimen….men heeft het soms niet eens gezien! Of misschien was 
men wel van plan de boel op te ruimen. Alleen ietsje later. 

Relatieproblemen maar ook diverse andere problemen hebben ook vaak veel te maken met de manier waarop men com-
municeert. Conflicten komen er juist bij een gebrek aan assertiviteit, en niet omdat men assertief is. Vaak zie je in relaties dat 
geen van beiden of een van beiden onvoldoende assertief is. Uiteindelijk levert dat ook voor de relatie een probleem op, 
maar ook voor je gezin. Vaak gaan kinderen zich identificeren met de niet assertieve persoon en gaan ze dit gedrag overne-
men.

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






