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Beste leden, 
 

 

Carnaval is inmiddels weer een aantal weken achter de rug, 

iedereen is weer terug naar de orde van de dag. 

Het bestuur wil bij deze graag carnavalscommissie  

De Zuidstampers en al hun vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 

Wat was het weer een gezellige carnaval! 

Tot volgend jaar! 
 

De inschrijfavonden voor de zeskamp zijn inmiddels gestart. Ben 

je klasgenootjes, familie of een vrienden- of vriendinnengroep, of 

wat dan ook. En je hebt zin om een actieve dag te beleven met 

sport en spel.  

Schrijf je in voor de zeskamp! 

Voor meer informatie, kijk verderop in dit boekje, of op onze 

website www.veghelzuid.nl onder de knop commissies bij 

zeskamp. De zeskampcommissie heeft ook een Facebookpagina: 

6 kamp Veghel Zuid. 
 

Zaterdag 6 april heeft de kaartcommissie een marathon kaart dag 

gepland. Houdt u van jokeren of rikken en zin in een dagje 

gezelligheid, meldt u aan.  

Meer informatie vindt u  verderop in dit boekje. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur 

 

http://www.veghelzuid.nl/
http://www.veghelzuid.nl/


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 
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OUD PAPIER 2019 

 
 

                         28 Maart 

                         25 April 

            23 mei  i.v.m.  hemelvaart 

                           27 Juni 

                           25 Juli 

                      22 augustus 

                      26 September 

                       24 Oktober 

                        28 November 

23 Dec  i.v.m. Kerst. 

 
 
 
 
 



 
Een overzicht van alle groeperingen met  

de bijbehorende contactpersoon 
 

Activiteitengroep Angelique v.d. Heijden 06-29300353 

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 

 
 



 



 



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 
 

 

 



 



      HULP GEZOCHT VOOR HET  
OPHALEN VAN OUD PAPIER 

 

Beste bewoners van Veghel-Zuid en De Scheifelaar, 
 

Een keer in de maand 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 
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Knutselmiddag 
                                      

Woensdag 15 Mei 

Van 14.00 tot ± 16.00 uur.                                   

Leeftijd vanaf 4 Jaar. 

 

Beste kinderen, 

Er komt weer een knutselmiddag aan. 

Wij willen heel graag weten hoeveel kinderen er met ons mee 

willen doen , dus is er een inschrijf datum. 

Deze zal zijn op: 

Dinsdag 9 April van 19.30 tot 20.00  uur. 

 “de Golfstroom” Witte de Withstraat 24  in Veghel. 

Noteer dit maar vast !! 

 

 

Leden 2.50 euro. 

Niet leden 5.00 euro. 

Graag bij inschrijving voldoen. 

En vergeet je pasje niet! 

 

TOT DAN!! 



VERZAMELAARSBEURS IN VEGHEL. 
 

Zondag 21 april 2019 (1e Paasdag) houdt Stichting 
Verzamelbeurs Veghel een verzamelaarsbeurs met een expositie 
k’nex 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 21 april 2019 houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel haar 
maandelijkse verzamelaarsbeurs. 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 de 30-jarige Erik uit Veghel zijn 

verzameling k’nex. Hij verzamelt de bouwonderdelen van k’nex vanaf 

1995. K’nex is het meest vernieuwende constructiespeelgoed ter 

wereld, waarmee hobbyisten fantastische bouwprojecten kunnen 

bouwen zoals achtbanen, kermisattracties, auto’s, dino's, enz. 

Hobbyisten kunnen nog veel meer creaties bouwen met de vele 

verschillende onderdelen die k’nex bevat. K’nex is een bouwsysteem 

bestaande uit kunststof onderdelen die op meerdere manieren in 

elkaar kunnen worden geklikt. Het lijkt veel op lego, meccano of 

fischertechnik. Het constructiespeelgoed werd in 1989 ontwikkeld 

door Joel Glickman en in 1992 op de markt gebracht. K'nex wordt 

geproduceerd in Hatfield in de staat Pennsylvania van de U.S.A. 

K'nex bestaat voornamelijk uit kunststof stokjes van verschillende 

lengtes en koppelstukken waar meerdere van deze stokjes aan 

vastgeklikt kunnen worden. Zo kunnen er hele bouwprojecten mee 

worden gemaakt. Jong en oud kunnen er urenlang mee bezig zijn. 

Voor Erik gaf k'nex vooral een rustgevende 



werking en kon er dan ook heel geconcentreerd mee bezig zijn. De 
hele kamer van Erik stond vol met zijn bouwprojecten. Helaas heeft 
die een aantal jaar geleden alles weer afgebroken, maar voor de 
volgende verzamelbeurs heeft hij weer bouwprojecten in elkaar gezet. 
Is uw interesse gewekt of heeft u nog iets aan de verzameling van Erik 
toe te voegen dan bent u van harte welkom op de verzamelaarsbeurs 
van 21 april 2019 in de Golfstroom te Veghel.  
 
Stichting Verzamelbeurs Veghel 
geeft zondag ook weer het 11e 
winkelwagenmunt met 
karikatuurafbeelding van een 
verzamelaar uit. (2e 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. 
Bekijk ook eens onze website 
http://www.verzamelbeursveghel.nl 
 
 
 
Voor inlichtingen Marcel Bosch tel./fax 0413 – 367786 of 
E-mail verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl 
EntreeVolwassen € 1,- 
 Jeugd t/m 12 jaar gratis 
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Marathon Kaarten. 
 

Op Zaterdag  6 April  willen we marathon 

kaarten gaan houden, rikken of jokeren. 
 

Aanvang is om 10:00 uur tot ongeveer 17.00 

uur. 

Zaal is open vanaf 9.30 uur. 

Inschrijfgeld 8 € per persoon incl. kop soep en 

een broodje. 
 

Er worden 5 rondes gekaart met een kleine 

middagpauze. Hieraan zijn ook prijzen aan 

verbonden en iedereen is welkom. 
 

U kunt u zich hiervoor opgeven met naam en of U 

wil rikken of jokeren incl. 8 euro (minimaal 1 

week van te voren)  bij  

Elly van der Heyden 06-27581950 
 

Laten we er een gezellige dag van maken.  

Voor informatie mag U altijd bellen. 

Elly van der Heyden 06-27581950   
 

De Kaartcommissie. 
 

 



 

 



Gymgroepen Wijkvereniging                       
Veghel- Zuid 
 

 
Elke donderdag zijn 2 gymgroepen actief. 
 
Donderdagochtend van 10 – 11 uur is de 
groep gemengd. 
De gym is voor senioren.  
 
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 iedereen een gevarieerd programma. 
 
 
Donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur is er gym voor 
dames, 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 plaats in beide groepen 
 
 
 
De contributie: per jaar    €. 55,-- 
                                 per sept. en febr.               €. 27.50 
 
voor inlichtingen:  Jeanne van Heesch tel 0413 340039 
                               Sien van Heumen    tel 06 38744919 
 
 
 

 



 

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
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Zeskamp 2019 
 

De zeskampcommissie is al weer volop in de weer met de 

organisatie van de Zeskamp 2019.  De voorbereidingen verlopen 

voortvarend en we zetten weer in op een mooie editie van de 

Zeskamp. Het thema dit jaar zal zijn: Zeskamp Got Talent! 
 

Na de succesvolle zeskamp van 2018 is er goed geluisterd naar 

de terugkoppeling van de deelnemers. Hierdoor zijn er een aantal 

wijzigingen ten opzichte van 2018.  
 

Er is ervoor gekozen om vanaf dit jaar zal de zeskamp altijd in 

het laatste weekend van juni plaatsvinden. Zo zijn we terug in de 

traditionele maand juni en blijven we meer uit het vaarwater van 

enkele grote evenementen in de regio. Dit jaar vindt de zeskamp 

hierdoor plaats op zaterdag 29 juni en zondag 30 juni 2019. 
 

Een andere grote wens van veel deelnemers gaat ook in 

vervulling: De playbackshow voor de volwassenen weer terug!! 

Deze wordt wel net als in 2018 gevolgd door een feestavond. 
 

We houden wel vast aan de indeling van de dagen: de 

volwassenen op zaterdag en de kinderen op zondag. 
 

De inschrijfdata zijn: Dinsdag 16 april (19.30-20.30), 

zaterdag 11 mei (13.00-14.00). Inschrijven in het 

Wijkgebouw, Witte de Withstraat 24 te Veghel 
 

Een evenement staat of valt met vrijwilligers. We kunnen altijd 

enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Bent u nog geen 

vrijwilliger, maar heeft u wel interesse? Meldt u zich dan bij de 

zeskampcommissie! 
 

De Zeskampcommissie 

 



 

OUD PAPIER INZAMELING 
VEGHEL-ZUID EN DE SCHEIFELAAR 

 

Een keer in de maand (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
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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 
 

 

 



 



     

 

 
Ik mis mama (of papa) 
 

Gescheiden ouders maken het regelmatig mee. Dat hun kind voor het slapen gaan 
ineens wat huilerig zegt “ik mis… (de andere ouder)”. In eerste instantie  doen we 
misschien of we het niet horen (geen aandacht aan besteden dan gaat het wel 
over).  
 

Afwijzing 
Ondertussen voelen we ons gekwetst, afgewezen door ons kind. Heb ik gefaald? 
Wat doe ik verkeerd? Als het kind blijft doorgaan raken we geïrriteerd, misschien 
wel echt boos en word je ongeduldig. “Niet zo flauw doen, morgen zie je 
mama/papa weer”, snauw je. Je voelt je schuldig want je kind blijft huilen en je 
had toch niet zo hoeven blaffen. Dan maar vragen wat er aan de hand is? Maar 
een kind kan zijn gevoelens vaak niet zo duidelijk uiten. 
 

Een totaal andere aanpak 
Wat kun je beter doen? Even rustig bij hem op bed gaan zitten, over zijn haren 
strijken. Zeggen dat je snapt dat het niet gemakkelijk is. Je kind huilt nog even 
door. Rustig stil blijven zitten en zachtjes over zijn bolletje aaien. Meestal vallen 
kinderen dan snel in slaap. Een uurtje later ga je nog eens kijken. Hij is in diepe 
slaap. 
 

Wat is er gebeurd? 
Door zijn verdriet niet weg te moffelen, serieus te nemen, ècht aandacht te  
hebben, voelt hij zich gehoord. Zijn verdriet mag er zijn. En hij mag huilen. Tranen 
kalmeren en ontspannen als ze echt worden toegelaten en geaccepteerd.  
 

De volgende dag 
Vaak zul je zien dat de volgende dag het probleem niet meer aan de orde is. Je 

kind speelt en heeft plezier, er is geen vuiltje aan de lucht. Je hoeft het duidelijk 

niet meer ter sprake te brengen. Het is over 

 



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 10.00 uur tot 11.00 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  2019 
      

 Dag 
Datum 

activiteit 

Pasen   op uitnodiging  Zaterdag 13 April 

Paas kienen  op uitnodiging  Zaterdag 13 April 

Koningsdag  op uitnodiging  Zaterdag 27 April 

Knutselen  9 April inschrijving Woensdag 15 Mei 

Tieneravond 14 Mei inschrijving 
Vrijdag/ 

Zaterdag 
21 of 22 Juni 

Knutselen 14 Mei inschrijving Woensdag  19 Juni 

Zeskamp volwassenen Zaterdag 29 Juni 

Zeskamp jeugd Zondag 30 Juni 

Workshop 25 Juni inschrijving Woensdag 11 September 

Apenkooi Zondag 13 Oktober 

Bak en Smul 25 Juni inschrijving Woensdag 16 Oktober 

Halloween 8 Oktober inschrijving Zaterdag 2 November 

Vossenjacht 8 Oktober inschrijving Zaterdag 16 November 

Sinterklaas op  uitnodiging  Zaterdag 23 November 

   

  

Deze activiteiten zijn allemaal onder voorbehoud. 

 


