
BEWAARFOLDER
2019-2020

Wilt u lid / vrijwilliger worden of meer 
informatie over onze activiteiten?

Kijk dan op onze website of Facebook pagina

 
Website

www.despilveghel.nl

Facebook 
        /despilveghel 

Voorzitter:    voorzitter@despilveghel.nl

Penningmeester:  penningmeester@despilveghel.nl

Secretaris:    secretaris@despilveghel.nl

Bestuurslid:    reserveringen@despilveghel.nl

Ledenbeheer:        ledenbeheer@despilveghel.nl

Oud papier:    06-52081731

COLOFON

Uw oud-papier kalender 
vindt u ook in deze folder.

OUD PAPIER

Ons wijkgebouw stamt uit de jaren 80. Momenteel 
wordt er gekeken hoe we dit aan de tegenwoordige 
tijd kunnen aanpassen. Zowel binnen als buiten 
wordt het wijkgebouw aangepast.

Wilt u lid / vrijwilliger worden
Stuur dan een mailtje of kijk op de website.

Het oudpapier aanbieden in plastic kratten 
of bakken is geheel voor eigen risico

Turfven, Mergelven, Ketelven Vlasven, Spoorven,
De Weide’s, De Laren, De schilderswijk.

2019
21 September
19 Oktober
16 November
21 December

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

2019
28 September
26 Oktober
23 November
28 December

2020
18 Januari
15 Februari
21 Maart
18 April
16 Mei
20 Juni
18 Juli
15 Augustus
19 September

2020
25 Januari
22 Februari
28 Maart
25 April
23 Mei
27 Juni
25 Juli
22 Augustus
26 September

IMPRESSIE

ENTREE
Alternatief – met tekst – wand metselwerk

De Spil - De Bunders 5, 5467 JZ  Veghel 
tel. 0413 362286

De Bunders 5, 
5467 JZ  Veghel 
tel. 0413 362286

Is uw papier niet opgehaald bel met 06-52081731.



Beste leden en wijkbewoners,

Als voorzitter van onze wijkvereniging De Spil wil ik u 
meenemen in de huidige en toekomstplannen van onze 
wijkactiviteiten en de nieuwe ontwikkelingen in ons 
verenigingsgebouw. We zijn als bestuur al geruime tijd 
bezig met plannen maken voor nieuwe activiteiten en een 
metamorfose van het wijkgebouw. Zowel binnen als buiten 
gaan we het een frisse uitstraling geven. Doel is om het 
wijkgebouw multifunctioneel, zeg maar 2.0 te maken voor meer 
en andere activiteiten, die beter aansluiten bij de vraag en de 
ontwikkelingen in onze diverse buurten. Een eerste impressie 
van de inrichting hiervan vindt u in deze huis aan huis folder. 
De plannen zijn nu echt concreet aan het worden en willen we 
graag met u gaan delen. Hiervoor krijgt u na de vakantieperiode 
nog een uitnodiging via de media. Deze bewaarfolder vervangt 
het wijkblad en bezorgen we ieder jaar, of kunt u via Facebook 
en onze website downloaden. Hier staan de activiteiten in die 
we op het programma hebben staan voor de periode van 1 
september 2019 tot en met 1 september 2020. Wat voor u ook 
belangrijk is zijn de datums waarop we het oud papier in uw wijk 
komen ophalen. Bewaar deze daarom goed. Als bestuur zijn wij 
ook op zoek naar enthousiaste  vrijwilligers en/of bestuursleden 
die hieraan een bijdrage willen leveren. Alleen samen gaat dit 
lukken, het maakt niet uit op welk gebied je actief wilt zijn. Je 
kunt hierbij denken aan secretaris, bestuurslid of klusjesman 
/ vrouw, jong en oud: er is bij diverse activiteiten altijd wel een 
plek te vinden. Als u ideeën heeft, nieuwe activiteiten wil gaan 
organiseren, vergaderingen, cursussen geven, workshops of 
informatieavonden wil houden, laat het ons weten en zoeken 
we samen hiervoor een oplossing. Wil je meedoen neem dan 
contact met ons op, we verzorgen dan een bijeenkomst voor 
alle belangstellenden in de Spil om u verder te informeren over 
de activiteiten en de mogelijkheden. We zijn vooral benieuwd 
naar nieuwe verfrissende ideeën om samen te werken aan 
onze 2.0 versie.

Met vriendelijke groet, en gauw tot ziens in ons wijkgebouw 
De Spil De Bunders 5 Veghel
Hans van Zandvoort - Voorzitter

VOORZITTER

Senioren
Bingo voor de 50 plussers:
Een keer in de maand op zondagmiddag 
vanaf 14.00 uur.

2019:  22 september, 20 oktober, 17 november en 
15 december. 

2020:  19 januari,16 februari, 22 maart, 19 april, 
17 mei en 14 juni.

Kaarten en biljarten:
Wekelijks op de donderdagmiddag vanaf 13.00 uur.

 
Sport
Badminton maandagavond van 20.30 t/m 22.00 uur. 
in de sporthal ’t Ven

Damesgym donderdagavond van19.30 t/m 20.30 uur.
in de sporthal van de Bunderschool

ONZE ACTIVITEITEN

Voor eventuele wijzigingen 
van tijden kijkt u op onze 

website of Facebookpagina!

 
Website

www.despilveghel.nl

Facebook 
        /despilveghel 

Jeugdactiviteiten
Bingo:
Een keer in de maand op woensdagmiddag vanaf 
14.15 uur. Leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.

2019:  11 september, 9 oktober, 13 november en 
11 december.

2020:  15 januari, 12 februari, 11 maart en 15 april. 

Kinderactiviteit:
Een keer in de maand op zaterdagmiddag 
vanaf 14.00 uur.

2019:  28 september, 26 oktober, 30 november en 
14 december.

2020:  25 januari, 15 februari, 21 maart, 4 april en 
16 mei.

 
18 Plussers
Bingo:
Een keer in de maand op dinsdagavond vanaf: 
20.30 uur.

2019:  10 september, 8 oktober, 12 november en 
10 december.

2020:  14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 
12 mei en 9 juni.

Kaarten:
Wekelijks op dinsdagavond vanaf 20.15 uur 
behalve op de bingoavond.

Wilt u informatie over onze activiteiten, mail dan 
naar activiteit@despilveghel.nl

ONZE ACTIVITEITEN

Dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur  
OOK VOOR NIET LEDEN. 

Onze gastheer en gastvrouw vinden het leuk om kennis 
met onze wijkbewoners te maken. 
Uw tweede kopje koffie / thee krijgt u in de maand 
september gratis. Er zijn vele activiteiten mogelijk, maar 
ook een praatje maken kan gezellig zijn.

NIEUW INLOOPMIDDAG


