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Prijsvraag in dit blad!





Het is weer voorbij die mooie zomer. We hebben nu echt afscheid moeten nemen van het mooie weer. De tijd 
om binnen van alles te gaan ondernemen is aangebroken. Een mooi moment om aan te sluiten bij één van onze 
activiteiten. Er is voor elke leeftijd wel wat te doen en ook hulp is altijd welkom. Op donderdag 13 december is 
onze jaarlijkse ledenvergadering, kom ook langs. Er zijn interessante ontwikkelingen en de koffie staat klaar. 
Verderop in dit blad leest u er meer over.

Piet van Rijbroek is bereid tijdelijk de functie van penningmeester op zich te nemen. We zijn nog op zoek naar
iemand die deze functie wil gaan vervullen. Leest u dit wijkblad eens goed door, er zijn nogal wat veranderingen.
We hebben in dit wijkblad een woord verstopt als prijsvraag. Zoek alle afwijkende letters en zet ze op
volgorde. Mail dit woord voor 15 november naar wijkblad@despilveghel.nl of in de brievenbus ov.v. redactie.
We hebben een leuk cadeautje voor de prijswinnaars.

Website www.despilveghel.nl
Op de website kunt u alle activiteiten bekijken die wij het hele jaar door organiseren. We missen enkele 
(creatieve) vrijwilligers die willen ondersteunen of organiseren bij en van verschillende activiteiten. (O.a. 
knutselclub, busreisje, Sinterklaas carnaval, paasfeest, redactie wijkblad). Ga hiervoor naar onze website:  
www.despilveghel.nl/contactpersonen. Kijk welke opties nog ‘vacant ‘staan!

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 400 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.

3paginanov/dec 2018





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

Eindredacteur:
Hans van Zandvoort

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
Interim penningmeester: Piet van Rijbroek
penningmeester@despilveghel.nl
Bestuurslid: Vacant
bestuurslid1@despilveghel.nl
Ledenadministratie: Meryem Jonkers
ledenbeheer@despilveghel.nl
Zaalreserveringen: Yvon Vervoort
reserveringen@despilveghel.nl

Jeugdzaken:
Jeugdbingo, Peter Schepers
Knutselclub, Vacant
Jeugdfilm, Mariëlle

Ontspanning/evenementen:
Kaarten, Clement de Groot
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:
Bart Mackenbach

Inleveren kopij voor de editie januari/februari kan 

tot en met 1 december 2018. Dit kunt u mailen 

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

van onze activiteiten
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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 

Mei/juni 2015 ----------------------- pagina m 



HET ZIJN DE KLEINE DINGEN DIE HET DOEN.

Een baby wordt geboren en kan nog niet veel. Eten 
en slapen. Zo’n kleine baby is heel vertederend. 
Hoe ouder het kindje wordt, hoe meer hij kan. 
Voor de ouders en grootouders is het leuk 
karaktertrekken en gewoontes te herkennen.

Haast kent een kind nog niet en van opschieten 
heeft hij nog nooit gehoord. Alles wat interessant is 
verdient zijn aandacht. Zelfs een grassprietje kan heel 
boeiend zijn, of een zonnend poesje. Is een kind in het 
speeltuintje om de hoek, dan is hij daar vaak niet weg 
te slaan. Hoe anders is dat bij volwassenen, zij hebben 
juist heel vaak haast. Ook is er vaak geen tijd om te 
genieten van de kleine dingen in het leven. Wie hoort 
er nog een zingende vogel in de boom, ziet een mooie 
regenboog of wie geniet er van een mooi vergezicht?

We nemen vaak veel te veel hooi op onze vork, 
denken dat we het allemaal wel aankunnen. Beter 
kunnen we een voorbeeld nemen aan onze kinderen 
en proberen wat minder haast te hebben en wat meer 
te genieten van de kleine dingen in het leven.
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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



10paginanov/dec 2018

Derde editie van Fotofestijn Meierijstad.
Binnenkort starten de 5 fotoclubs van Meierijstad, 
in 5 opeenvolgende weken, weer hun
jaarlijkse expositie.
• Fotoclub Rooi, 13 en 14 okt. in het atrium van 

Hof van Rode aan de Deken van Erpstraat te St. 
Oedenrode. Beide dagen van 10.30 tot 17.30.

• Fotoclub Zooomm, 20 en 21 okt. in de Peppelhof, 
Wilgenstraat 17 te Veghel. Van 11.00 tot 17.00.

• Fotoclub Zien en Doorzien, 27 en 28 okt. te Phoenix-
Cultuur, Noordkade Veghel. Van 10.30 tot 18.00

• Fotoclub Veghel, 3 en 4 nov. in de Hertoghof, Burg de Kuijperlaan 6  
te Veghel Zaterdag van 11.00 tot 17.30 en zondag van 10.00 tot 17.30.

• Fotoclub Schijndel, 10 en 11 nov. Hoevenbraaksestraat 
28 te Schijndel. Van ca 10.30 tot 17.00.

Bij alle exposities is de toegang gratis. Kijk voor de exacte 
tijden en verdere info op www.fotofestijnmeierijstad.nl
BIJ FOTOCLUB VEGHEL IS ER WEER EEN 
PUZZELTOCHT VOOR DE JEUGD UITGEZET.

Oproep voor carnaval 2019!
Wij zoeken nog vrijwilligers om carnaval 2019 mee te organiseren bij de Spil. Ben je 
een echte carnaval fanaat en zou je graag iets voor de jeugd en/of senioren willen 
organiseren met carnaval? Dan willen we graag met jou hiervoor in contact komen.
Mocht je interesse zijn gewekt of mocht je hierover meer informatie willen hebben
stuur dan een e-mail naar secretaris@despilveghel.nl. Alaafkes!!!

FOTOfestijn
MEIERIJSTAD5 WEEKENDEN OP 5 LOCATIES

Fotoclub Veghel Exposeer t

2015
MEIERIJSTAD

2015Fotofestijn 2015Fotofestijn
M   E   I   E   R   I   J   S   T   A   D

2018

Zaterdag 3 en Zondag 4 november
Openingstijden: Zaterdag van 11.00 tot 17.30 uur
                                Zondag van 10.00 tot 17.30 uur 
Locatie: Hertoghof,  Burg. de Kuijperlaan 6, Veghel

Eigen werk, thema “ Platteland ” en 10 AV series

Fo
to

:  J
os

 Ja
ns

en
Gratis toegang info: fotofestijnmeierijstad.nl
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Uitnodiging: Algemene 
ledenvergadering
Omdat u lid bent van wijkvereniging de Spil 
willen we u via deze weg van harte uitnodigen 
op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering 
op donderdag 13 december 2018. De 
vergadering zal om 20:30 starten en de agenda 
voor deze avond zal als volgt zijn:

• Opening en mededelingen
• Verslag secretaris
• Verslag penningmeester
• Verslag en benoeming kascommissie
• Plannen voor 2019
• Rondvraag
• Sluiting

We hopen u allen op donderdag 13 december 
te mogen verwelkomen! Tot dan!

Nieuwjaarsreceptie 2019!
Zondag 13 januari 2019 van 13:00 - 17:00 in ons wijkgebouw. 
Houdt deze datum en tijd vast vrij in uw agenda zodat we 
gezamenlijk kunnen proosten op een gezond 2019.

Belangrijke mededeling 
Oud papier
Per abuis is er een verkeerde datum in de oud 
papierkalender gekomen 27 april 2019 wordt er geen 
oud papier opgehaald dit in verband met Koningsdag.

Barnieuws
Vanaf 1 januari 2019 zullen de prijzen van de drankjes/
versnaperingen aangescherpt worden conform 
inflatie. Graag willen we er iedereen aan helpen 
herinneren dat het NIET toegestaan is van thuis 
meegenomen drankjes of etenswaren te nuttigen.

Achter de bar zijn verschillenden versnaperingen 
te verkrijgen. Water wordt voortaan alleen 
geschonken voor het innemen van medicatie. 
Bestelt u water aan de bar, dan wordt er Spa blauw 
geschonken; hier zitten kosten aan verbonden.





13paginanov/dec 2018

Sinterklaas
Sinterklaas 2018 
Lieve kinderen,

25 november is het weer zo ver: 
van 13.00 tot 14.30 uur komen 
sint en piet ons weer bezoeken. 

Wil je mee helpen de zaal mooi 
te maken? Kom dan op zaterdag 
naar onze knutselmiddag 
die om 14:00 uur begint.

Ben je tussen 0 en 10 jaar, 
geef je dan op als je graag 
wil komen. Leuke anekdotes 
zijn welkom. Leden gratis.

Opgeven kan tot 4 november 
per email naar
wijkblad@despilveghel.nl
Wij zien de kinderen graag komen.

Voor de ouders: Wij zijn op 
zoek naar ouders die dit feest 
mee willen organiseren anders 
is dit het laatste jaar.

Inschrijfformulier Sint en Piet bezoek 
zondag 25 november 2018 

Achternaam:  .................................................................................................

Adres:  ...............................................................................................................

E-mail:  ..............................................................................................................
(Voor terugsturen van brief)

Telefoon  ............................................ Lid wijkver.  Ja / Nee

kind(eren):

1. Naam  ............................................. Geb. dat.  ........................    J/M 

2. Naam  ............................................ Geb. dat.  ........................    J/M  

3. Naam  ............................................ Geb. dat.  ........................    J/M  

GRAAG EEN VERLANGLIJSTJE BIJVOEGEN:  
tussen 7 en 10 euro





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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Marion en Ton van den Berk
Wij zijn Marion en Ton van den Berk; 
62 en 63 jaar. We hebben 20 jaar op de 
Bunders gewoond en in het winkelcentrum 
10 jaar ’t Cadeauwinkeltje gerund.

Nu wonen we inmiddels op ’t Ven en zijn 
we aan het genieten van onze kinderen en 
kleinkinderen. Een terrasje pikken en vakantie 
vieren hoort daar zeker ook bij. Nu we meer 
vrije tijd hebben, doen we vrijwilligerswerk op de 
Noordkade en willen we als medebeheerders het 
vrijwilligersteam van De Spil komen versterken.

Wij hebben er zin in!
Groetjes en tot ziens in de Spil.
Marion en Ton

Piet van Rijbroek
Mijn Naam is Piet van Rijbroek ik ben misschien 
bij velen van uw al bekend. In het verleden 
ben ik jarenlang Secretaris geweest.

Onze huidige penningmeester Clement De 
Groot is per 1 augustus gestopt met zijn 
functie. Het bestuur heeft mij verzocht om op 
tijdelijke basis de functie over te nemen.

Ik heb besloten om de functie waar te nemen 
totdat er een nieuwe penningmeester is gevonden.
Wilt u penningmeester worden aarzel 
dan niet maar geef u op.

Groetjes,
Piet van Rijbroek.

Even voorstellen...
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Beheer van de Spil
Beste allen,
De meeste mensen kennen mij al aangezien ik ruim 21 jaar 
actief lid ben van Wijkvereniging de Spil. Maar voor degenen 
die mij nog niet kennen ik ben Wil Ligtenberg en 72 jaar 
oud. Ik woon al ruim 23 jaar op de bunders.  Voordat ik met 
pensioen ben gegaan heb ik voor Thyssen Group gewerkt. 

Ik ben vrijwel dagelijks in de Spil te vinden, ik zorg hier 
namelijk voor het openen en sluiten van het wijkgebouw zodat 
de verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarnaast 
zorg ik ervoor dat het wijkgebouw schoon is en schoon blijft. 

Als ik niet in ons wijkgebouw ben dan zorg ik voor mijn eigen 
huishouden, rust ik thuis uit van mijn werkzaamheden bij de 
Spil of ben ik aan de wandel onder het genot van een sigaar.

Binnenkort zal ik voor het beheer-gedeelte bij de Spil 
versterking krijgen wat uiteraard enorm fijn is!

Tot ziens bij de Spil allen!
Gegroet Wil

Even voorstellen...
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We nodigen u van 
harte uit om van 

13.00 tot 17.00 uur in 
wijkgebouw De Spil

U kunt dan bij ons 
kaarten, biljarten,  
spelen of gewoon 

gezellig koffiedrinken 

Iedereen is welkom
Op de dinsdag-

middagen

Loop gerust 
even binnen!

DE SPIL
De Bunders 5

www.despilveghel.nl

ELKE DINSDAGMIDDAG 
SENIOREN MIDDAG
KAARTEN, BILJARTEN OF
KOFFIEDRINKEN!

De Spil zet haar deuren open.
U kunt dan vrij binnenlopen en 
de mogelijkheden onderzoeken 
wat het beste bij u past.
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Terugkoppeling Enquête 2018 en toekomstplannen De Spil.
Als bestuur van onze wijkvereniging zijn we 
ontzettend blij met de respons op onze enquête 
van het voorjaar van 2018. De opmerkingen en 
adviezen die we van u mochten ontvangen hebben 
al geleid tot een aantal maatregelen die we het 
komende jaar met u gaan delen en daadwerkelijk 
doorvoeren in ons beleid om de Spil 2.0 te maken. 

Een van deze acties is dat we in plaats van open te 
zijn tijdens een al eerder georganiseerde activiteit 
op iedere dinsdagmiddag voor de senioren open 
gaan om de gelegenheid te bieden een kaartje te 
leggen, te biljarten, te sjoelen of gewoon gezellig 
een kopje koffie te drinken en een praatje te 
maken. Om dit mogelijk te maken hebben we 
uitbreiding gevonden met de komst van Ton en 
Marian van den Berk die zich willen inzetten als 
nieuwe beheerders samen met Wil Ligtenberg.

De rookruimte hebben we gesloten en het gebouw 
rookvrij gemaakt vanaf juli van dit jaar. De ruimte kan 
nu worden ingezet voor een extra vergaderruimte, die 
nu al wordt gebruik door de Wijkraad. Wij zijn blij dat 

ze na een periode van afwezigheid in het wijkgebouw 
met ons de samenwerking willen versterken. 

Ook aan de uitstraling van het gebouw zowel binnen 
als buiten gaan we investeren door met vrijwilligers 
het Schilderwerk en texwerk aan te pakken en de 
inrichting te moderniseren. In het voorjaar hebben we 
al een opruim dag gehad waarbij we een schoonmaak 
hebben gehouden en hierdoor weer ruimte hebben 
gekregen in de opslagruimtes. Velen van u hebben 
de waardering uitgesproken over het werk wat onze 
vrijwilligers doen voor de wijk. Als bestuur willen we dit 
zeker onderschrijven en roepen u op om, als u nog wat 
ruimte hebt in uw agenda dit kenbaar te maken bij het 
bestuur. We kunnen dan samen kijken wat er voor u 
mogelijk is als evt. toekomstige vrijwilliger van De Spil.

De carnaval willen we weer terugbrengen 
voor de kleintjes en de senioren waarbij we 
natuurlijk ook ondersteuning en hulp kunnen 
gebruiken. Ook is gevraagd workshops te 
organiseren, zoals bv bloemschikken, taal en 
kunst, Yoga of schilderen. Educatie op het 
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gebied van drugsgebruik : hoe kunnen we dit 
als ouders herkennen bij onze kinderen.

Ook is er aandacht gevraagd voor de bewegwijzering 
naar het wijkgebouw, hierover hebben we met de 
gemeente al contact gehad en staat het op de 
agenda. Het bestuur is gewijzigd qua samenstelling. 
Men is benieuwd naar de mensen die nu het 
bestuur vormen van de Spil. In het wijkblad en op 
de website is dit terug te vinden en is iedereen 
uitgenodigd om kennis te maken op onze jaarlijkse
ledenvergadering.

Verder zijn er onderwerpen zoals verkeersveiligheid, 
problemen met zwerfvuil, parkeerproblemen 
en veiligheid rondom huis en in de buurt. 
Al deze onderwerpen delen we met de 
wijkraad zodat zij dit in hun overleggen met 
de gemeente verder kunnen brengen.

Diegene die hebben aangegeven om vrijwilliger of 
lid te willen worden, worden nog door het bestuur 
benaderd om verdere info hierover te verstrekken. 

We danken u voor de vele reacties, positief of 
negatief . We nemen ze allemaal mee in onze 
afwegingen voor de toekomst. Zeer waardevol! Wij 
zijn er voor de wijk en willen vooral het wijkgebouw 
openstellen en de activiteiten uitbreiden, verder 
activeren voor de leden/bewoners van onze 
wijk. Namens het bestuur nogmaals dank!

Met vriendelijke groet,

Hans van Zandvoort
Voorzitter



VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN 

Van het winterklaar maken tot het permanente 
onderhoud van uw tuin. Van ontwerp tot het aanleggen 
van uw (nieuwe) tuin. 

Nu met pakketten, zodat u zorgeloos kunt genieten van 
uw tuin. Zorgeloos pakketten hebben we in Zorgeloos, 
Beperkt, Op maat, Compleet en Exclusief. 

Bij een zorgeloos pakket bepaalt u zelf wat u betaalt. 
Vraag ons om meer informatie omtrent de pakketten. 

Uurloon is vanaf €30,00 incl. BTW. Afval voeren wij gratis 
voor u af. 

Website: www.rvbhoveniers.nl 
E-mail: info@rbvhoveniers.nl 
Telefoon: 06 53 19 97 10 



compleet in  
drukwerk
Wij leveren het in stapels, 

grote en kleine. Jouw 

briefpapier, flyers of 

catalogussen. Compleet 

en mooi op tijd.

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

 I  www.complementreclame.nl



Groep Dag November December Tijd

Afasie Dinsdag 6 11 14.00 - 16.30 u

Kaarten en biljarten Donderdag 1/8 15 22 29 6 13 20 27 13.30 - 16.30 u

Groep Dag November December Tijd

Bingo Woensdag 14 12 14.00 - 16.00 u

Knutselclub Zaterdag 24 22 14.30 - 16.00 u

Sinterklaas Zondag 25 13.00 - 15.00 u

Groep Dag November December Tijd

Bingo Dinsdag 13 11 Vanaf 20.30 u

Kaarten Dinsdag 6 20 27 4 18 Vanaf 20.00 u

Senioren

Ontspanning en Evenementen

Jeugd

24paginanov/dec 2018

November / December 2018



Groep Dag November December Tijd

Badminton Maandag 5 12 19 26 3 10 17 20.30 - 22.00 u

Gym Donderdag 1/8 15 22 29 6 13 20 19.30 - 20.30 u

Biljarten Dinsdag 6 13 20 27 4 11 18 9.00 - 11.00 u

Biljarten Woensdag 7 14 21 28 5 12 19 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 1/8 15 22 29 6 13 20 27 9.00 - 11.00 u

Biljarten Donderdag 1/8 15 22 29 6 13 20 27 13.30 - 16.30 u

Groep Dag November December

Turfven, Mergelven, 
Ketelven, Vlasven, 
De Weide’s, De 
Laren, De Bunders,
Schilderswijk
En Spoorven

Zaterdag 17 15
Graag op de dag 
zelf buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

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

Zaterdag 24 22
Graag op de dag 
zelf buiten zetten
Vanaf 09.00 uur

Sporten

Oud papier | www.despilveghel.nl/oudpapier

25paginanov/dec 2018

November / December 2018



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!
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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 

Ik voel me niet gewaardeerd….

Bij relatieproblemen is de meest voorkomende klacht die overigens  niet direct op tafel komt: “Ik voel me niet gewaardeerd”. Vaak wordt 

deze zin in eerste instantie door mevrouw uitgesproken, maar als we even verder praten blijkt vaak dat beide partners zich niet gewaar-

deerd voelen.

Vrouwen zitten over het algemeen dichter bij hun gevoelens en benoemen het nèt wat sneller. En waardering is eigenlijk iets wat we 

allemaal nodig hebben. Gewoon… om wie je bent… om wat je betekent voor de ander…. En voor je gezin. En het mooie is dan ook, 

dat we vaak in het eerste gesprek al zien dat er wél waardering is voor elkaar, maar dat we onze waardering verpakken met heel negatief 

materiaal: kritiek en gemopper.

Ik weet nog dat iemand zei: mijn vrouw kán er heel mooi uitzien! Ze kón het wel, maar ze deed het niet vaak genoeg…. Zo zag hij dat. 

Toch zie je vaak dat bij relatieproblemen men elkaar als ouder nog wel waardeert. Men zegt soms: “hij is de beste vader die er is” of “ik kan 

me geen betere moeder voor de kinderen wensen”. Als dat geen waardering is!

Maar men wil ook graag gewaardeerd worden als partner. Ik zeg het heel onvriendelijk want vaak voelt men zich slechts de kok, de huis-

houdster of degene die het geld binnen brengt. Mensen willen gewoon gezien en gehoord worden, serieus genomen worden.

Ik merk nogal eens dat er partners zijn die slechts met een half oor luisteren omdat zij de TV of hun mobieltje belangrijker vinden. Of die 

tegen hun vrienden of vriendinnen vrouw-onvriendelijke/man-onvriendelijke grapjes maken. Dit soort acties krijg je meestal dubbel en 

dwars terug in de vorm van andere problemen.  Want de partner voelt feilloos aan als deze onaardige acties stelselmatig plaatsvinden. De 

relatie loopt enorme schade op door dit gedrag.

Wat is er daarom nodig? Dat men regelmatig tegen elkaar uitspreekt wat men in elkaar waardeert. En als je vindt dat er iets moet verande-

ren: vraag er gewoon om. Dus gewoon aan de ander vriendelijk vragen of hij iets voor jou wil doen, niet klagen dat de ander “nooit” doet 

waar jij op zit te wachten. Niet klagen maar vragen!

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






