
  

 

Nieuwsbrief: februari 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 

Kleiduiven schieten  : 31 maart 2017   klik hier                                              

Voorjaars kienen      : 22 april 2017     klik hier 

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. 

U wordt uitgenodigd om op 31 maart a.s. op de kleiduivenschietbaan van Eric Swinkels deze 

leuke sport uit te gaan  proberen. Per deelnemer mogen er 25 schoten gelost worden. Wie 

durft? Om aan deze activiteit deel te nemen moet men minimaal 18 jaar zijn. 

De deelnemers krijgen na sluitingsdatum van inschrijven alle informatie toegestuurd die 

nodig is voor deze dag. Deze activiteit wordt u gratis aangeboden. Consumpties zijn 

voor eigen rekening. Tijdens het schieten worden er geen alcoholische dranken geschonken. 

Om deze activiteit door te laten gaan hebben we minimaal 20 deelnemers nodig. Maximaal 

aantal deelnemers 80 personen. 

Einddatum inschrijving 15 maart 
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Voorjaars kienen 

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

de balletjes weer te trappelen om gekozen te worden. Ook dit jaar kunt u, zoals u van ons 

gewend bent,  weer prachtige prijzen winnen. De aanvang van deze avond zal om 20.00 uur 

zijn. Zaal gaat pas open om 19.30 uur. Het eerste boekje krijgt u van ons gratis. 

Opvolgende boekjes kosten 2,50 euro per stuk. Graag gepast betalen. Zoals het de laatste 

jaren gebruikelijk is, vindt dit alles plaats in cafe/zaal "De Stapperij" in Veghel. Alle leden en 

gezinsleden vanaf 16 jaar mogen hieraan deelnemen of 1 lid met introduce. 

Einddatum inschrijving  15 april 

 

Cultuur snuiven 

 

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 

 

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 

  

 

 



                      

In voorbereiding 

 

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief zijn we  volop bezig om een nieuwe activiteit aan 

u te gaan presenteren. We willen op 7 oktober a.s. een “Pop-podium” gaan houden die door 

collega’s van ons bedrijf wordt gepresenteerd. Verschillende muziekstijlen zullen deze avond 

ten gehore worden gebracht. Zo zal het levenslied, blues en natuurlijk rockmuziek zullen op 

deze avond niet ontbreken. Voor ieder wat wils.  

Dus 7 oktober alvast vrijhouden voor deze unieke avond. Meer informatie krijgt u de 

komende maanden naar u toegestuurd. Hierin zullen dan de artiesten aan u voorgesteld 

worden. Dus niet vergeten: 7 oktober: Pop-Podium. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


