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Beste leden,                              

 

We naderen al weer met rasse schreden het einde van het jaar. Op het 

moment dat dit stukje wordt getikt, is het ontzettend guur buiten, dat is weer 

wennen.  

 

Wij als bestuur zijn druk bezig met de begrotingen en hoe we dit voor de 

komende jaren gaan inkleden. 

 

Zoals wellicht de meesten ondertussen gemerkt hebben is de rookplek 

verhuist naar de deur aan de kant van de  

Van Heemskerkstraat. Fijn, dat jullie hier aan meewerken! 

We zijn voornemens om hier een asbaktegel te plaatsen, zodat de 

sigarettenpeuken voortaan daar in gedeponeerd kunnen worden. Dan ziet het 

er allemaal weer een stuk netter uit. 

 

Op deze plek wil ik ook graag nog wat aandacht besteden aan eventuele 

onregelmatigheden die voor kunnen komen in en om uw wijk. 

Mocht het zijn dat u hier getuige van bent dan kunt u dit melden bij Kim 

Hofman, onze nieuwe wijkagent. Zij zal dit oppakken en terugkoppelen aan 

de betreffende instanties. 

 

Valt u iets op in de openbare ruimte, zoals losliggende stoeptegels, een 

lantaarnpaal die niet brand, vernielingen aan speeltuintjes, overlast, etc.. 

Geef dit door aan de gemeente Meierijstad. Dit kan via de website van 

Meierijstad, door een online formulier in te vullen (melding openbare 

ruimte).  

U kunt ook een melding doen via de MijnGemeente app (deze kunt u gratis 

downloaden voor iPhone en Android). U kunt dan ook direct een foto 

meesturen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur 

 



dMG glaswerken 

 vooral uw : renovatie 

                       Sos glasservice 

                       Nieuwbouw 

                       Veiligheidsglas 

                       Brandwerend 

                       Spiegels 

                       Glazen achterwanden 

 

Al meer dan 25 jaar ervaring. 

U kunt dan ook bij ons een vrijblijvende offerte opvragen. 

Voor meer informatie kunt u altijd even bellen naar  

Marcel de Man 06-40983156 

info@dmgglaswerken.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OUD PAPIER 2018/2019 
 

6 December 

                          10  Januari 

                         14 Februari 

                         21 Maart 

                         25 April 

                6 Juni i.v.m. 30 mei hemelvaart 

                           4 Juli 

                           8 Augustus 

                           12 September 

                           17 Oktober 

21 November 

19 Dec  i.v.m. 26 dec Kerst. 

 

 

 



Een overzicht van alle groeperingen met  
de bijbehorende contactpersoon 

 

Activiteitengroep Angelique v.d. Heijden 0413-353946 

Biljartclub Hans van Nuland 06-25241148 

Biljartclub Senioren Jan Sanders 0413-366767 

Boekjes vouwen Hans van Nuland 06-25241148 

Carnavalsgroep  
De Zuidstampers 

Nettie de Wit 0413-340742 

Chill 
Bart Blommers 

Christel den Otter 
06-53357856 
06-13210213 

Darten Harald v.d. Heijden 06-53830580 

Gymclub 
Jeanne van Heesch 
Sien van Heumen  

0413-340039 
06-38744919 

Jeugdkienen Nettie de Wit 0413-340742 

Kienen Harrie Bevers 0413-350631 

Kaarten Elly v.d. Heijden 06-27581950 

Oud papier 
Martie van Doorn 

Ton Janssen 
06-25104650 
06-42623674 

Poetsgroep Rieky van Nuland 0413-365286 

Zeskamp 
Anouk de Vos 

Myrna Smittenaar 
06-24282522 
06-53374644 

 



 



HULP GEZOCHT VOOR HET  
OPHALEN VAN OUD PAPIER 

 

Beste bewoners van Veghel-Zuid en De Scheifelaar, 
 
Elke 5 weken wordt op donderdagavond in onze wijk het oud 
papier opgehaald. 
Met de opbrengst kunnen we de activiteiten in onze wijk 
financieel laagdrempelig houden. 
Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen die de Wijkvereniging 
een warm hart toedragen. 
Als we met voldoende mensen zijn, betekent dat, dat we maar 
een paar keer per jaar een paar uurtjes van uw tijd nodig 
hebben. 
We beginnen op donderdag om 18.00 uur en rijden dan 3 routes 
van ongeveer 2 ½ uur. 
Al kunt u maar een paar keer per jaar, we zijn blij met alle hulp. 
Heeft u interesse, neem dan contact op met:  
Ton Janssen 06-42623674 aaj.janssen76@gmail.com of 
Martie van Doorn 06-25104650. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Ton Janssen & Martie van Doorn 
Werkgroep OUD PAPIER 
 
 

 

 

 

mailto:aaj.janssen76@gmail.com


Kienen 
 

Al ongeveer 35 jaar is er in ons wijkgebouw gelegenheid om te kienen voor 
volwassenen, waaraan gemiddeld per avond 45-55 personen mee doen. 
Elke maandagavond vanaf 19.00 uur gaan de deuren open om kienkaarten 
te kopen. 
Om klokslag 20.00 uur beginnen we met kienen en is om ongeveer 22.15 
uur afgelopen. 
 

De kaarten kosten per halve kaart € 5,00 ; voor een hele kaart € 10,00. 
Niet leden betalen per avond € 1,00 extra. 
Met deze kaarten spelen we per avond 15 ronden om mooie geld prijzen. 
 

Ook een kiengetal is een speloptie. Bij een eerste prijs op het kiengetal, 
wordt een bedrag uitgekeerd. 
 

Ook kan men voor € 1,50 een halve jackpot kaart kopen.  
Voor € 3,00 een hele kaart. 
Deze jackpot wordt in de 16e ronde gespeeld. De opbrengst van de jackpot 
wordt geheel uitbetaald. Ook hierbij behoort een kiengetal. 
 

Het kienen: 
Bij elke ronde spelen we één rijtje en daarna voor een volle kaart. 
Ronde 01 t/m 09  1e, 2e en 3e prijs. 
Ronde 10 t/m 12  1e en 2e prijs. 
Ronde 13 en 14 één prijs, verbonden aan het aantal deelnemers van 

die avond. 
Ronde 15  één prijs, dit is drie maal het bedrag van  

ronde 14. 
 

In de pauze houden we een loterij. 
Prijs per lot € 0,50 en 5 loten voor € 2,00. 
 

We proberen er met zijn allen een spannende, maar vooral een gezellige 
kienavond van te maken. 
 

De kiengroep 



 

 

 

 



 



 

Beste mensen, bent u gepensioneerd en speelt u 

een beetje muziek ?  

 

Verschillende oudere muzikanten zouden graag 

onderling op geregelde tijden bij elkaar willen 

komen om samen wat muziek te maken.  

Betreft het instrument, dat kan van alles zijn. Het 

gaat erom dat u uw muzikale weer naar boven 

haalt en dit wilt delen met andere muzikanten van 

uw leeftijden doelgroep.  

Als u denkt dat is wel wat voor mij om voorlopig 

een keer in de week met anderen samen muziek te 

maken, laat het mij weten.  

Bij voldoende aanmeldingen van muzikanten gaan 

we overleggen van hoe, wat, wanneer en waar.  

 

Dus laat wat van je horen en reageer als jij dit ook 

leuk vindt om muziek te delen met anderen 

muzikanten.  

 

Onderstaand meldingspunt; Bart Blommers 

Abeltasmanstraat 18 te veghel 

bartblommers@hetnet.nl 06-53357856 

 

 



Verzameling Naai- en Handwerkgerei op de 
verzamelaarsbeurs te Veghel. 

 

Zondag 16 december houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel een verzamelaars-beurs 
met een expositie Naai- en Handwerkgerei in Wijkgebouw “De Golfstroom” 

gelegen aan de Witte de Withstraat 24 (Ingang v. Heemskerkstraat) te Veghel-Zuid. 
Om half tien tot half één zijn de deuren geopend voor het publiek. 
Zondag 16 december houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel haar laatste maandelijkse 
verzamelaarsbeurs van 2018, vandaar dat iedere betalende bezoeker ook dit jaar weer een 
leuke verrassing ontvangt. De verzamelaars kunnen dan weer hun hart ophalen, met het 
uitbreiden van hun verzameling door middel van uitwisseling van hun meegebrachte spulletjes 
en hun dubbele waren te ruil aan te bieden. Er is vraag en aanbod van postzegels, munten, 
bankbiljetten, winkelwagenmunten, communie-schoolprentjes, miniatuurauto's, 
ansichtkaarten, bidprentjes, flippo´s, keycords, kwartetten, lucifersetiketten, markclips, 
pennen met opschrift, pin’s, sigarenbanden, sleutelhangers, speelkaarten, speldjes, 
stripboeken, suikerzakjes, telefoonkaarten, theezakjes, en nog veel meer. 
 
Op deze verzamelaarsbeurs is ook weer een expositie te bezichtigen. Dit keer exposeert 
Ineke uit Heerjansdam haar verzameling naai- en handwerkgerei.  Ineke verzamelt sinds eind 
jaren ’70 en heeft inmiddels zo’n honderd jaar handwerkgeschiedenis in huis. De verzameling 
van Ineke bestaat o.a. uit vingerhoeden, speldenkussens, stopbollen, garenklosjes, 
naaisetjes, naaldenkokers en naaldenpakjes. Het gaat niet alleen om het verzamelen ervan, 
maar Ineke is ook geïnteresseerd in de herkomst van deze attributen. Zo heeft zij zich verdiept 
in het “maken van naalden” en geeft hier zelfs lezingen over. Ook de werktuigen die nodig zijn 
voor speciale handwerktechnieken vindt zij interessant en ook speelgoed voor kinderen op 
handwerkgebied, zoals punnikklosjes, borduurdozen enz. Verder heeft ze ansichtkaarten, 
handwerkboeken, reclamemateriaal, kortom: Ineke verzamelt alles wat met naaien en 
handwerken te maken heeft en vertelt daar graag over. 
Ineke hoopt op de verzamelaarsbeurs in Veghel meer contacten te kunnen leggen met 
medeverzamelaars van Naai- en handwerkgerei. Is uw interesse gewekt of heeft u nog iets 
aan de verzameling van Ineke toe te voegen dan bent u van harte welkom op de 
verzamelaarsbeurs van 16 december in de Golfstroom.  
 
Stichting Verzamelbeurs Veghel geeft zondag ook weer het 7e winkelwagenmunt met 
karikatuurafbeelding van een verzamelaar uit. (serie van 16 winkelwagenmunten) Elke maand 
verschijnt er één winkelwagenmunt in een oplage van 100 stuks. Wilt u in aanmerking komen 
voor een winkelwagenmunt moet u er snel bij zijn want OP=OP. 
 
Het zal dus, ook al verzamelt u niets, toch alleszins de moeite waard zijn om eens binnen te 
lopen, op onze verzamelaarsbeurs. Iedereen is welkom die een kijkje wil komen nemen of wil 
ruilen. 
 
Verder willen we iedereen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling wensen. Tot 
de volgende verzamelbeurs van 20 januari 2019. 
 
Bekijk ook eens onze website http://www.verzamelbeursveghel.nl 
 
Voor inlichtingen Marcel Bosch tel./fax 0413 – 367786 of 
E-mail verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl     
    
Entree Volwassen € 1,-   Jeugd t/m 12 jaar gratis 

mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl


SLAAPFEEST, SLAAPFEEST, SLAAPFEEST.   
              ZATERDAG 4 en 5 Januari 2019 

                   

                      

Het is weer zover, terug van weggeweest er wordt weer 

een geweldig slaapfeest gegeven, wil je deze niet missen 

geef je dan op!! 

 

Dit houdt in dat jullie Zaterdag 4 Januari om 19.00 uur  

worden verwacht in de golfstroom, en laat je papa of 

mama slaapspullen en  kleren voor de volgende ochtend 

mee geven. 

 

De volgende ochtend krijgen jullie ontbijt in de 

Golfstroom, en kunnen de ouders jullie weer om 10.00 

uur op komen halen. 

 

Hiervoor kunnen jullie je inschrijven op: 

Dinsdag 18 December van 19.30-20.00 uur  

Leeftijd 4 tot 12 jaar 

Alleen voor leden!!   

Kosten € 2.50 

 

Als er bijzonderheden zijn over U kind, zou U dat dan op 

tijd willen doorgeven aan ons. 

De Activiteitengroep 
 

 
 

 

 



 

 

Wie kent het nu niet, springen, klauteren, rennen en 

lekker je eigen uitleven! 

Wij gaan een middag apen kooi organiseren voor alle 

leeftijden 

 

Komen jullie ook? 

 

Wanneer: Zondag 9 December 

Hoe laat: van 13.00uur tot 17.00 uur 

Waar: in de gymzaal die aan ons wijkgebouw zit. 

Eigen bijdrage: € 2.50 (ouders zijn gratis) 

 

Voor dat bedrag krijg je 2 maal ranja en een zakje 

chips.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fysiotherapie de Boekt 
Al meer dan 50 jaar in Veghel 
Zonder verwijsbriefje binnenlopen! 
Nu ook: Dry Needling, Fysiofitness  
en kinesiotaping 
Mail: info@fysiotherapiedeboekt.nl 
Web: www.fysiotherapiedeboekt.nl 
Tel.: 0413-364487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymgroepen Veghel-Zuid 
 

Elke donderdag zijn er 2 gymgroepen actief. 
 
Donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur is er gym voor  
senioren, deze groep is gemengd. 
 

Er wordt gegymd op verschillende niveaus.  
De deelnemers bepalen zelf hoe ver ze kunnen 
gaan.  
Een groot gedeelte van de gym wordt op een 
stoel gedaan. 
De trainster zorgt voor een gevarieerd 

programma. 
 

Donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur is er gym voor dames, 
in de leeftijd vanaf ± 35 jaar.  
 

In dit uur wordt er fanatiek gegymd, alle 
spieren komen aan de beurt. 
 

Denk je dat dit iets voor je is, kom dan 
een keertje meedoen. 
En beslis dan of je erbij blijft. Er is nog plaats in beide groepen. 
 

De contributie: per jaar    € 55,00 
   september en februari € 27,50    
 

Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met: 
Sien van Heumen  tel.: 06-38744919  
Jeanne van Heesch tel.: 0413-340039 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw bedrijf voor: 
 

Onderhoud bedrijfsauto’s en APK-keuringen 
 

Onderhoud en reparaties van alle merken auto’s 
 
 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

08.30 uur t/m 17.30 uur 
Zaterdag 

09.30 uur t/m 16.00 uur 
Zondag gesloten 

 
       De Amert 110 
      5462 GA Veghel 
    

06-57857900 
info@auto-joosten.nl 

 

mailto:info@auto-joosten.nl


Wilt u adverteren in ons 
wijkboekje of op onze website? 

Voor inlichtingen: 
Jeroen de Vos 
06-19666078 

 

 

 

 

 

 
Als je een activiteit organiseert namens de 
wijkvereniging stuur dan een mailtje naar 
info@veghelzuid.nl zodat het op de website 
geplaatst wordt. 
Zo mogelijk met een afbeelding om het mooier 

te maken. 
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OUD PAPIER INZAMELING 
VEGHEL-ZUID EN DE SCHEIFELAAR 

 

Elke 5 weken (ophaaldata vindt u in dit wijkblad) wordt op 
donderdagavond oud papier opgehaald in de wijken  
Veghel-Zuid en De Scheifelaar tussen 18.00 uur en 20.00 uur. 
 
Wij verzoeken u het papier goed verpakt en zoveel mogelijk op 
centrale punten in de straat bij elkaar te zetten tussen 17.00 uur 
en 18.00 uur. 
 
Let op!! Alleen oud papier wordt meegenomen. 
Piepschuim en andere materialen worden achtergelaten. 
 
De opbrengst van het oud papier is voor de activiteiten binnen 
onze Wijkvereniging. 
 
Ook uw hulp is van harte welkom. 
 
Voor aanmelden en/of klachten kunt u contact  
opnemen met: Ton Janssen 06-42623674 óf  

  Martie van Doorn 06-25104650 
 

 

 

 

 

 

 



* Oproep ouders van Brugklassers  * 
 

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar,  

Wederom pikken we de draad weer op en starten we weer vanaf September de 

bijenkomst van de groep CHILL. Afgelopen jaar was er een diversiteit aan goed 

gemutste jongeren die graag mee wilden doen met allerlei computergames en 

spelletjes van weleer. Diverse thema-avonden hebben we gehad met de groep 

CHILL waarbij er veel plezier werd gemaakt. Ook hebben we als thema een 

muzikale bijeenkomst gehad waarbij de jongeren haar eigen instrument konden 

meebrengen en hun kunstjes konden tonen. 

 

Het valt op dat er nog steeds kinderen/jongeren buiten rondhangen, vooral rondom 

Golfstroom en voetbalveldje.  Beste jongens en meisjes, kom eens gewoon even 

binnen kijken en als je het leuk vindt doe je gewoon met de games en dergelijke 

mee. Je bent helemaal niets verplicht, daar komt bij dat het gratis entree is. Echter 

als je een drankje wilt nuttigen zal je dat zelf moeten bekostigen.  

Tijdens deze bijeenkomsten, is het plan opgepakt om activiteiten van allerlei met 

de jongeren op te gaan zetten, weliswaar in samenspraak met de jongeren. 

Zodoende deze groep jongeren elkaar gaan ontmoeten én gezellige activiteiten met 

elkaar gaan delen. 

 

Daarvoor zoeken we vooral jongeren die hier aan deel willen nemen, belangrijk 

gegeven is dat deze groep jongeren door vrijwilligers/volwassenen ondersteund 

moet gaan worden.                               Afgelopen seizoen hebben we de avonden 

gepland op de oneven weken op vrijdag. 

                  

DOOR jongeren en MET jongeren bij CHILL, vanaf September in de 

GOLFSTROOM op de oneven vrijdagen en we beginnen zo rond 19:30 uur tot 

ongeveer 22:00 uur. 

Dus beste jongeren tussen 12 en 15 jaar sluit je aan, overleg met je ouders en laat je 

aanmelden op een van onderstaande e-mailadressen ! 

Ook de ouders/begeleiders, eenieder die zich geroepen voelt om deze jongeren een 

paar uurtjes te begeleiden en mee te doen met van alles wat, meld je aan bij 

Chill………………  

 

CONTACTADRESSEN;   

Cristel den Otter       *  Christel.denotter@live.nl 

Bart Blommers          *  bartblommers@hetnet.nl 

Info Bart Blommers  *  06-53357856  

 

mailto:Christel.denotter@live.nl
mailto:bartblommers@hetnet.nl


 
Elke woensdagavond rikken en 

jokeren, 
voor iedereen in het wijkgebouw. 

 
 

Aanvang kaarten: 20.00 uur 
Zaal open om: 19.30 uur 

 

Leden betalen € 2,00 
Niet leden betalen € 3,00 

 
U bent van harte welkom 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Een kunstenares in medelijden opwekken  
 
Hoe vaak wordt het niet gezegd: als dat gebeurt dan pleeg ik zelfmoord. Dit soort 
dreigingen komen voor in relaties (als een van de partners zijn zin niet krijgt) maar ook 
onder vrienden en vriendinnen wordt zoiets wel eens gezegd. Soms wordt het gebruikt als 
een chantagemiddel, soms wordt zoiets om de haverklap gezegd en is er niemand die dit 
nog gelooft. 
 
Zo heb ik jaren een kennis gehad, die bij elke tegenvaller riep “nu kan ik er wel een eind 
aan maken”. Dat deed ze niet, maar ze riep het voortdurend. Vaak denkt men dat het zo’n 
vaart niet zal lopen, en in dit geval was dat ook zo. Maar soms doet iemand het wél na een 
dreiging. 
 
Mensen doen van alles om medelijden te krijgen. Ik ken iemand die al jaren grijs haar had 
van zichzelf maar die zich steeds blond liet verven. Je zag nooit een sprietje grijs totdat ze 
een probleem had met een van haar kinderen: ze liet haar haar een tijd niet meer kleuren, 
zodat iedereen zou zeggen: ze wordt grijs, het is duidelijk dat ze zwaar onder de 
problemen  lijdt.  
 
En toen de problemen met haar dochter waren opgelost liet ze haar haar weer blond 
verven. Het was duidelijk een vooropgezet plan om medelijden te krijgen. Zo bont maken 
de meeste mensen het niet, maar zij had het tot een ware kunst verheven.  
 
Wat bezielt zo’n moeder, zou je zeggen? Deze mensen willen vaak aandacht maar hun 
manier van aandacht vragen is zó storend en zo overweldigend dat iedereen er last van 
heeft. En omdat er negatief op deze acties wordt gereageerd gaan ze weer door met 
nieuwe manieren om aandacht te vragen. Kinderen kunnen aandacht vragen op een 
negatieve manier, maar sommige volwassenen kunnen het ook. 
 
Eigenlijk zijn die medelijden-zoekende mensen misschien ook wel echt zielig, omdat ze 
zich steeds verder in de ellende werken. Kinderen zijn hierin nog veranderbaar, 
volwassenen meestal niet meer. 

 

 



Vaste activiteiten in “De Golfstroom” 
 

Elke maandag:  
Senioren wedstrijd biljart van 13.00 uur tot 17.00 uur 
Kienen aanvang 20.00 uur (vanaf 16 jaar),  
zaal open om 19.00 uur 
Vrij biljarten van 19.30 uur tot 23.00 uur 

 
Elke dinsdag: 
Vrij biljarten van 13.00 uur tot 17.00 uur 
Wedstrijd biljarten van 20.00 uur tot 23.00 uur 

 
Elke woensdag: 
Kaarten aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur 

 
Elke donderdag: 
Senioren gym van 09.00 uur tot 10.00 uur 
Vrij biljarten van 13.00 uur tot 17.00 uur 
Dames gym van 18.30 tot 19.30 uur 
Wedstrijd biljarten van 20.00 uur tot 23.00 uur 

 
Elke vrijdag:   
Darten volwassenen en vrije inloopavond  
van 20.30 uur tot 01.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke 1e vrijdag van de maand jeugd kienen 
voor kinderen van 4 t/m 15 jaar. 
Aanvang 18.30 uur tot 20.00 uur. 

 
Elke vrijdagavond in de oneven week CHILL 

voor de jeugd van 12 tot 15 jaar.  
Van 19.30 uur tot 22.00 uur. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                     

Activiteitenagenda  2018 
  

         

Halloween op inschrijving Zaterdag 27 Oktober 

Vossenjacht  op inschrijving Zaterdag  10 November 

Sinterklaas op uitnodiging Woensdag 21 November 

Sinterklaas kienen op uitnodiging Zaterdag 24 November 

Apenkooi Zondag 9 December 

Knutselen op inschrijving Woensdag 12 December 

   

Deze activiteiten zijn allemaal onder voorbehoud. 

 
 



 

 

 

 
Het bestuur wenst u 

 

FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN 

VOORSPOEDIG 2019! 


