Spilnieuws september t/m december 2022
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28 sept.
6 okt.
19 okt.
7 nov.
29 nov.
14 dec.

Mededelingen
Openingsavond
Excursie Museum Vondhoeve
Herfstwandeling
Najaarsbijeenkomst in de Kei
Busreis Intratuin Duiven
Kerstviering

1. Mededelingen:
- Rabo ClubSupport
Van 5 tot en met 27 september kunnen de leden van de Rabobank weer hun stem uitbrengen om de
kas van de vereniging te spekken. Alle beetjes helpen dus wij willen iedereen vragen stemmen uit te
brengen op De Spil.
Alle leden van de Rabobank brengen 3 stemmen uit op 3 verschillende deelnemende verenigingen en
stichtingen. Leden die niet online bankieren ontvangen hiervoor een unieke stemcode en kunnen hun
stem uitbrengen via de website van de Rabobank.

- Opgeven voor activiteiten
Wanneer je je op wilt geven voor activiteiten kan dit d.m.v. het inleveren van het strookje of via de mail
van De Spil. info@despilreusel.nl Gelieve te betalen via de bank met vermelding van naam, voornaam
of adres en activiteit. A.U.B. GEEN CONTANT GELD BIJ HET STROOKJE.
- Nieuwbouw De Kei
Waarschijnlijk in 2023 wordt de nieuwe Kei gebouwd en in die periode moeten we dus verhuizen
naar een andere locatie. Dit wordt dan D’n Aachterûm.

2. Woensdag 28 september: Openingsavond in de Kei om 20:00 uur
Na ontvangst met koffie en iets lekkers zal er een lezing gegeven worden over babbeltrucs (digitale)
oplichting en fraude.
Hoe herken en voorkom je babbeltrucs en (digitale) oplichting en fraude? Dennis Kastelijn, wijkagent,
vertelt er over en geeft tips over inbraakpreventie en veiligheid op straat.
Na de pauze is er nog tijd genoeg om wat bij te kletsen en natuurlijk zal ook de loterij niet ontbreken.

3. Donderdag 6 oktober: Uitstapje naar Museum Vondhoeve in Ravels.
Ga je met de fiets dan graag om 13:00 uur en met de auto om 13:30 uur bij De Kei zijn.
De kosten voor deze excursie zijn € 5,-- per persoon. Info: Corry Vosters
Over het museum: Waan je even terug in de tijd. De verzameling historische oudheden in het museum
is heel divers, je komt ogen te kort. Een kleine opsomming van wat je zoal te zien krijgt: een oude
schoenmakerswerkplaats, kapperszaak, apotheek, een goei kamer met alles zoals die vroeger was, een
ouder- en kinderslaapkamer, oud kinderspeelgoed een grote ruimte devotionalia, een winkel en een
klaslokaal (Sint Jozefschool Reusel), een oude werkbank van Aannemer Wigman sr. uit Reusel uit 1921
Verder zijn er veel oude ambachten, oldtimers, etc. Teveel om alles te benoemen.
Opgeven vóór 1 oktober. Ook aangeven of je met de fiets of auto gaat en of je wilt rijden.
Rijd je met iemand mee in de auto dan graag € 1,-- aan de chauffeur betalen.

4.

Woensdag 19 oktober: Herfstwandeling en/of gezellig buurten bij Outdoorpark
Wie mee wil gaan wandelen wordt om 13.00 uur bij het Outdoorpark verwacht. Van daaruit zullen we
een rondje van ong. 8 tot 10 km. wandelen om daarna te genieten van koffie of thee met appeltaart.
Wie niet mee wil wandelen maar wel gezellig wil buurten onder het genot van koffie en appeltaart is
om 15.00 uur welkom op het terras van het Outdoorpark. De wandelaars zijn dan ook weer terug.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag opgeven vóór 12 oktober
Bij slecht weer vervalt alleen het wandelen en drinken we binnen koffie. Info: Corry Vosters.

5. Maandag 7 november: Najaarsbijeenkomst om 20.00 uur in De Kei
Na ons gebruikelijke kopje koffie komt Duo Vrolijk voor ons optreden. Bij sommigen wel bekend van
het Straattheater in Reusel waar ze zowel de 1e als de Publieksprijs wonnen! Met dol-komische acts,
typetjes etc.

6. Dinsdag 29 november: Busreis naar Intratuin in Duiven. Vertrek 09.00 uur bij La Gare.
De bus vertrekt om 16:00 uur terug naar Reusel.
Kosten € 25,-- p.p. incl. lunch. Introducés mogelijk wanneer er plekken over zijn. Kosten € 30,-Info: Rian Roijmans
Met zo’n 17.000 m2 Kerst is Christmas World Duiven een van de grootste kerstbelevingen van Europa.
Het miniatuurdorp is het grootste ter wereld. Daarnaast het ruime aanbod aan planten, tuinmeubelen,
een groot restaurant “De Proeftuin” etc.
Voor meer info over Intratuin: https://www.intratuinduiven.nl/
Opgeven vóór 20 november.

7. Woensdag 14 december: Kerstviering om 20.00 uur in de Kei.
Dit wordt weer een gezellige avond met een drankje en hapje.

Opgeven voor activiteiten kan door middel van een e-mail te sturen naar info@despilreusel.nl en
vervolgens het bedrag overboeken naar de Spil. Vergeet hierbij niet de activiteit en je naam te noemen.
Of:
Je levert het strookje in bij Marianne Tuerlings, Gagelveld 2, Reusel. Betalen via de Bank.

Bankrekeningnummer van de Spil is NL93 RABO 0143 4019 20

Het bestuur:
Marianne Tuerlings
Mien de Pater
Rian Roijmans
Corry Vosters
Trees van Mook

0497-643142
06-15348089
06-51357389
06-13054025
06-17387323

e-mailadres De Spil: info@despilreusel.nl

opgeven via info@despilreusel.nl of strookje inleveren voor 1 oktober bij Marianne Tuerlings, Gagelveld 2
 Ja, ik geef me op voor de excursie naar Museum Vondhoeve in Ravels op donderdag 6 oktober en
betaal € 5,-- via de bank.
 Ik ga met de fiets
 Ik wil met de auto  Ja, ik kan rijden

Naam: ………………………………………………..…………….... Adres: ………………………………………………..……………....



opgeven via info@despilreusel.nl of strookje inleveren voor 12 okt. of bij Marianne Tuerlings, Gagelveld 2
 Ja, ik geef me op voor de wandeling/bijkletsen bij het Outdoorpark op woensdag 19 okt. om 13:00 uur
 Ik ga niet mee wandelen maar kom wel om 15:00 uur naar het Outdoorpark.
Naam: ………………………………………………..…………….... Adres: ………………………………………………..……………....



opgeven via info@despilreusel.nl of strookje inleveren voor 20 nov. bij Marianne Tuerlings, Gagelveld 2
 Ja, ik geef me op de Busreis naar Intratuin op dinsdag 29 november en betaal € 25,-- per bank.
 Ik wil graag …. introducés meebrengen. Kosten voor introducé € 30,-- p.p. (te voldoen als bekend is of
er voldoende plaatsen in de bus vrij zijn.)
Naam: ………………………………………………..…………….... Adres: ………………………………………………..……………....


