
  

 

Nieuwsbrief: April 2017 
 

 PV “De Meijerij” Veghel                                          

 Postbus 13, 5460 BA, Veghel                 
Website: www.pv-demeijerijveghel.nl 

E-mail:    info@pv-demeijerijveghel.nl 

  Rekening nummer:    NL65ABNA0497430231 

 

Geplande evenementen 

 

Voorjaars kienen      : 22 april 2017    Gaat niet door! 

Cultuur snuiven        : 12 mei 2017      klik hier 

Boottocht                  : 16 juni 2017      klik hier                               

 

 

 

Mededelingen: 

Bij het inschrijven zie je regelmatig dat een lid zich inschrijft samen met zijn of haar 

partner. Met de mededeling dat het lid zelf niet meekomt. Daarom van ons de vraag: Als 

jezelf voor een activiteit inschrijft, alleen die personen inschrijven die ook 

daadwerkelijk aan een activiteit deelneemt. Alvast bedankt. 

 

Kleiduiven schieten. 

Onder een stralende zon, en met 31 deelnemers, hebben we kunnen genieten van deze toch 

wel boeiende sport. Volgens de instructeurs hebben onze deelnemers, die deze sport voor 

de eerste keer uitoefende, geschoten met een hoog niveau. Vooral de dames ontpopte zich 

als ware schutters. Truus Jongma schoot zelfs 22 van de 25 kleiduiven raak. We kunnen in 

ieder geval terugkijken op een geslaagde middag.  

Foto’s van deze activiteit staan inmiddels op de website. 

 

Jeu de Boules toernooi. 

Dit jaar voor de eerste keer op de kalender, het Jeu de Boules toernooi. Deze werd 

gehouden op de banen van Petanque Vereniging uit Schijndel. Met 20 deelnemers,, helaas moesten 

er een paar afzeggen,, hebben ze gestreden om de felbegeerde titel..Theo de Klein kwam als beste 

speller van de baan. Proficiat.  We zullen deze activiteit zeker voor volgend jaar weer op de kalender 

zetten. 

http://www.pv-demeijerijveghel.nl/
mailto:info@pv-demeijerijveghel.nl
http://www.pv-demeijerijveghel.nl/activiteiten.php
http://www.pv-demeijerijveghel.nl/activiteiten.php


 

 

 

Voorjaars kienen gaat niet door. 

Zoals beloofd is dit jaar het kienen weer op onze agenda gezet. Na 1 jaar afwezigheid 

stonden de balletjes weer te trappelen om gekozen te worden. Stonden!!!  

Helaas moeten wij u melden dat het voorjaarskienen niet doorgaat, vanwege te 

weinig inschrijvingen. Jammer. 

 

Cultuur snuiven (gaat zeker door) 

 

Dit jaar is onze cultuurneus gericht op de "Keukenhof" in Lisse. Deze kleurrijke omgeving 

nodigt u uit om te komen kijken. Wat hebben we voor u in de aanbieding. Buiten dat we 

natuurlijk met de bus daar naartoe gaan mag u mee met de fluisterboot. Tevens wordt u 

een grote lunch aangeboden en krijgt u ook nog een rondleiding in het kasteel aldaar. 

Personen die moelijk ter been zijn geen paniek. Er zijn gratis rolstoelen ter beschikking. 

Degene die kiest voor een scootmobiel zijn de kosten 10 euro p.p.p.d.. Rest van de tijd mag 

u zelf indelen. Dus trek die stoute schoenen aan en ga met ons mee naar de Keukenhof. 

Eigen bijdrage voor dit alles is 17,50 euro p.p. Uw inschrijving is pas geldig als uw 

eigenbijdrage voor sluiting inschrijving bij ons binnen is. 

Einddatum inschrijving  28 april. 

 

Boottocht Maximakanaal (gaat zeker door) 

 

Op 16 juni a.s. zijn we van plan om met een luxe rondvaartboot vanuit Veghel naar het 

Maximakanaal in Den Bosch te varen en natuurlijk ook weer terug. Hoe ziet de dag eruit: 

Eerst wordt u ontvangen met een kop koffie/thee en een Bossche bol. Daarna varen we 

richting Den Bosch. Onderweg wordt u bij Den Dungen  een lunch aangeboden en kunt u 

natuurlijk even de beentjes strekken. Hierna gaat de tocht weer verder richting 

Maximakanaal visa versa. Drankjes aan boord zijn voor eigen rekening. De eigen bijdrage 

die we voor deze activiteit vragen is 15 euro. Uw inschrijving is pas geldig als u voor 

sluitingsdatum het geld aan ons heeft overgemaakt. 

Einddatum inschrijving 2 juni 

  

 

 

                      

 

 



 

 

 

Advertentie zetten (Vraag en Aanbod) 

Zoals iedereen weet heeft onze vereniging op de website ook een pagina waar u geheel 

gratis een advertentie kunt plaatsen. Vooral nu de koude maanden voor de deur staan en 

vele een kamer of zolder aan het opruimen zijn, en daar nog mooie spulletjes tegen komen 

die ze willen verkopen of ruilen. Plaats deze dan op de advertentiepagina van onze site en  

wie weet heb je geluk! Hoe gaat dat ook weer? Gewoon een berichtje naar onze vereniging 

sturen met eventuele foto’s en gepaste tekst. Wij plaatsen deze dan op de site en wie weet!! 

 

Agenda najaar: 

 

16 september: Gezinsdag. Eind november kerstmarkt Maastricht, 26 november 

Sinterklaasfeest, 13 december Kerststukjes maken. 

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud. 

Tot een volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 


