
Voorzitter:    voorzitter@despilveghel.nl

Penningmeester:  penningmeester@despilveghel.nl

Secretaris:    secretaris@despilveghel.nl

Bestuurslid:    reserveringen@despilveghel.nl

Ledenbeheer:        ledenbeheer@despilveghel.nl

Activiteiten:    Activiteit@despilveghel.nl

Oud papier:    06-52081731

COLOFON

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

OUD PAPIER

Wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief?
Of wilt u lid / vrijwilliger worden?
Stuur dan een mailtje naar  
ledenbeheer@despilveghel.nl of kijk op de website.

Gelieve het oud papier in kartonnen dozen 
aanbieden en op de ophaaldag vanaf 8.30uur 
buiten zetten.

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

2020
17 Oktober
21 November
19 December

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

2020
24 Oktober
28 November
  * December

2021
16 Januari
20 Februari
20 Maart
17 April
15 Mei
19 Juni
17 Juli
21 Augustus
18 September 
16 Oktober
20 November
18 December

2021
23 Januari
27 Februari
27 Maart
24 April
22 Mei
26 Juni
24 Juli
28 Augustus
25 September
23 Oktober
27 November
  * December

Is uw papier niet opgehaald bel met 06-52081731.

* Wordt nader bekend gemaakt via krant / nieuwsbrief / 
   website / Facebook / Instagram.

BEWAARFOLDER
2020-2021

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

Kijk dan op onze website, Facebook of Instagram.

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

Website
www.despilveghel.nl

Facebook
/despilveghel

Instagram 
wijkvereniging_de_spil



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

2020:  14 oktober, 11 november en 9 december.
2021:  13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 

15 september, 13 oktober, 10 november 
en 15 december. 

Kinderactiviteit:
Een keer in de maand op zaterdagmiddag. 
Kijk voor de exacte start/eind tijd op website/
Facebook/Instagram.

2020:  26 september, 31 oktober, 21 november  
en 12 december.

2021:  16 januari, 27 februari, 20 maart en 17 april.

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

2020:  13 oktober, 10 november en 8 december.
2021:  12 januari, 9 februari, 9  maart, 13 april,  

11 mei, 8 juni, 13 juli, 14 september,  
12 oktober, 9 november en 14 december.

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

ONZE ACTIVITEITEN

Website
www.despilveghel.nl

Facebook
/despilveghel

Instagram 
wijkvereniging_de_spil

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

2020:  18 oktober, 22 november en 20 december.
2021:  17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april,  

16 mei, 13 juni, 19 september, 17 oktober, 
21 november en 19 december.

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

 
Sport
Badminton maandagavond van 20.30 t/m 22.00 uur. 
in Sporthal `t Ven.

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

ONZE ACTIVITEITEN

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

Wij houden ons aan de richtlijnen van het 
RIVM rondom het Corona virus. Hierdoor 
kunnen activiteiten geannuleerd / gewijzigd 
worden. Voor het meest actuele nieuws kijkt 
u op onze website / Facebook / Instagram.

CORONA

Beste leden en wijkbewoners,

Zoals u inmiddels wel weet zijn we tijdelijk gesloten 
geweest voor alle activiteiten wegens het Covid 19 
coronavirus en een grootschalige verbouwing zowel aan 
de binnen- en buitenkant van ons wijkgebouw. Het moment 
om weer open te kunnen gaan komt nu in zicht en kunnen 
we zoals het er nu uitziet (op het moment dat deze folder 
gedrukt wordt) op 1 oktober 2020 open voor een aantal 
activiteiten. 
Het gebouw is nu volgens onze plannen 2.0 
toekomstbestendig gemaakt met een moderne uitstraling, 
nieuwe toiletgroepen voor de dames en de heren, alles 
geschilderd binnen en buiten, sterk verbeterde afzuiging 
van de lucht in het gebouw, regelbare verwarming vanuit 
De Spil , een nieuwe bar met koeling,  aangepaste 
verlichting en nieuwe schuifwand. Ook nieuwe 
raambekleding en PVC-vloeren zorgen voor een gezellige 
sfeer.
Graag zien we u terug in ons wijkgebouw voor de activiteit 
die bij u past!
Houdt de website, facebook en Instagram pagina in de 
gaten voor belangrijke informatie rondom de activiteiten.
We hopen hiermee u de functie van ons wijkgebouw weer 
te activeren voor het doel waar het gebouwd is, namelijk: 
samenkomen, ontspannen en educatieve doeleinden.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur,
Hans van Zandvoort
Voorzitter Wijkvereniging De spil

VOORZITTER

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.

INLOOPMIDDAG


