Spilnieuws januari t/m maart 2020
1.
2.
3.
4.
5.

30 jan.
3 febr.
18 febr.
9 maart
24 maart

Jaarvergadering
Lezing Donorregister
Workshop “Gouwe Nelleke”
Internationale Vrouwendag
Verticaal Tuinieren

0. Mededeling betreft Contributie:
Voor wie geen automatische incasso heeft, de contributie graag overmaken vóór de jaarvergadering.
Bedrag: € 35,00. De automatische incasso’s worden ook in januari geïncasseerd.
Bij overboeken van geld bij contributie of opgeven voor activiteiten graag je voor- en achternaam
vermelden om verwarring te voorkomen.
1. Donderdag 30 januari: om 18:00 uur in de Valk.
Ons 1e lustrum willen we niet zomaar voorbij laten gaan en daarom nodigen wij jullie uit voor een
gezellige avond in De Valk, Kruisstraat, Reusel.
Er zal een heerlijk buffet voor ons klaar staan. Opgeven vóór 20 januari. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Heb je een allergie of dieet laat het dan even weten. Info: Mien de Pater 06-15348089
Programma Jaarvergadering
1. Welkom door de voorzitter
2. Terugblik d.m.v. het jaarverslag
3. Kasverslag en voorlezen notulen
4. Bestuursverkiezing
Franeke Janssen is aftredend en niet herkiesbaar. Rian Roijmans heeft zich verkiesbaar gesteld
maar we zijn nog dringend op zoek naar mensen die ons bestuur willen komen versterken.
Met 4 personen is het flink aanpoten en versterking is dus zeer welkom. Wil je je aanmelden dan
kan dit tot aanvang van de vergadering bij een van de bestuursleden.
5. Rondvraag
6. Gezellig tafelen
7. Loterij
2. Maandag 3 februari: Lezing Donorregister door Ida Welbers om 20:00 uur in de Kei.
Omdat we er allemaal eens mee te maken krijgen hebben we een gastspreker gevraagd die ons van
alles uit kan leggen over orgaan- en weefseldonatie. Het zal een zeer interessante avond worden.
Voor de leden zijn er geen kosten aan verbonden. Introducés betalen € 5,00 bij binnenkomst.
Info: Mien de Pater 06-15348089
3. Dinsdag 18 februari: Workshop Popart om 13:00 u. bij Gouwe Nelleke, Mispeleind 2, Lage Mierde
Tijdens deze workshops schildert u een portret in de stijl van Andy Warhol. Dit kan zijn van jezelf, een
familielid, vriend etc. Op de site van Gouwe Nelleke zie je voorbeelden met deze link bij: Portret popart
https://www.gouwenelleke.nl/workshops/volwassenen/
Vooraf wordt gevraagd een foto te mailen. Het portret wordt van tevoren in grote lijnen op doek
gezet. Door met contrast en 2, 3 of 4 felle kleuren te werken krijgt ieder werk een uniek opvallend
karakter. Het resultaat is verbluffend mooi en professioneel.
Wil je een portret op een doek dan kun je kiezen voor een klein doek (30x40) kosten: € 24,50
Voor twee portretten werk je op een groot doek (40x50) en zijn de kosten € 30,00
Wie zich opgeeft krijgt nog nadere instructies over het sturen van een foto.
Voor een klein doek betaal je € 19,50 en voor een groot doek € 25,00. De rest betaalt de Spil.
Opgeven vóór 31 januari en ook aangeven als je wilt rijden. Aan de chauffeur 1 euro betalen.
Info: Marianne Tuerlings 0497-643142

4. Maandag 9 maart: Panne zonder Manne om 20:00 uur bij Theo Lauwers Autoschade,
Industrieweg 6, Bladel.
Thema van de Internationale Vrouwendag 2020 is “Vrijheid”. Wat geeft je meer vrijheid dan als vrouw
“mannenklusjes” aan je auto te kunnen klaren? Denk bijvoorbeeld aan olie peilen, band verwisselen of
ruitenwisservloeistof bijvullen. Ga mee naar de garage van Lauwers en je zult een stuk wijzer worden
wat betreft je auto. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel opgeven vóór 31 januari. Iedereen kan hier
op eigen gelegenheid naar toe gaan. Info: Mien de Pater 06-15348089
5. Dinsdag 24 maart: Verticaal tuinieren om 20:00 uur in de Kei door Ton Jansen.
Door middel van een dia presentatie zal Ton Jansen ons een uitleg geven over verticaal tuinieren en
tuinieren op een vierkante meter. Vele interessante tips en ideeën zullen de revue passeren.
Voor de leden zijn er geen kosten aan verbonden, introducés betalen € 5,00 bij binnenkomst.
Info: Mien de Pater 06-15348089
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Fijne feestdagen en beste wensen voor 2020!
Bestuur De Spil

opgeven via info@despilreusel.nl of strookje inleveren vóór 20 jan. bij Marianne Tuerlings, Gagelveld 2.
 Ja, ik geef me op voor de Jaarvergadering/1e lustrum op donderdag 30 jan. in De Valk
Naam: ………………………………………………..…………….... Adres: ………………………………………………..……………....


opgeven via info@despilreusel.nl of strookje inleveren voor 31 jan. bij Marianne Tuerlings, Gagelveld 2.
 Ja, ik geef me op voor de Workshop Popart op dinsdag 18 februari en betaal:
 voor een doek van 30 x 40 - € 19,50
 voor een doek van 30 x 50 - € 25,00
 Ja, ik geef me op om te rijden
Naam: ………………………………………………..…………….... Adres: ………………………………………………..……………....


opgeven via info@despilreusel.nl of strookje inleveren voor 31 jan. bij Marianne Tuerlings, Gagelveld 2.
 Ja, ik geef me op voor “Panne zonder Manne” bij Theo Lauwers op maandag 9 maart.
Naam: ………………………………………………..…………….... Adres: ………………………………………………..……………....


