
  

 

Nieuwsbrief: november 2016 
 

 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 

Kerstmarkt : 10-12-2016                                                 klik hier 

Kerststukjes maken: 14-12-2016                                    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. 

 

                           

Sinterklaas bezocht onze vereniging 

Ruim 70 kinderen stonden te popelen om de Sint een handje te mogen geven. Het werd 

echt weer zo’n ouderwets gezellig Sinterklaasfeest. Ouders en kinderen gingen tevreden 

naar huis. Met mooie cadeaus, dik van de snoepjes die ze van de Pieten hadden gekregen. 

En de toezegging van Sint dat iedereen op 5 december zijn schoen mag zetten. De Sint zal 

zeker volgend jaar weer onze vereniging bezoeken. 

 

Kerstmarkt Oberhausen 10 december 

Al ruim 60 personen hebben zich opgegeven om naar deze kerstmarkt mee te willen gaan. 

Je kunt je nog altijd inschrijven. De inschrijving sluit op 1 december a.s. Ga met ons mee. 

Voor het geld hoef je het niet te laten. 

Deze activiteit is geheel gratis.                                          klik hier 
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Kerststukjes maken 14 december 

Deze activiteit wint nog steeds aan populariteit. Vorig jaar zelfs vroegtijdig de inschrijving 

stop moeten zetten omdat de zaal vol zat. Dus schrijf u op tijd in om telleurstelling te 

voorkomen. Wij wensen u veel creativiteit toe. Voor meer informatie klik hier 

 

 

 

In voorbereiding 

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is het bestuur alweer volop aan de gang om 

nieuwe activiteiten voor het volgend jaar op de kalender te zetten. Zo zal er weer gekiend 

kunnen worden in het voorjaar. Het cultuur snuiven staat ook op de agenda. Tevens zal er 

een nieuwe activiteit aan toegevoegd worden. Hiervoor zijn we druk bezig om dit in het 

voorjaar te verwezenlijken. We hebben nog een bootreis in de aanbieding. We proberen in 

ieder geval de agenda zo te maken dat bijna iedereen aan zijn trekken komt. Houd de 

agenda dus goed in de gaten. 

 

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!! 

 

 

Tot een volgende nieuwsbrief. 
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