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E-mail:    info@pv-demeijerijveghel.nl 
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Geplande evenementen 

Gezinsdag: 23 september 

Halloween: 13 oktober 

Sinterklaasfeest: 25 november 

Kerststukjes maken: 19 december 

Kerstkien: 22 december 

 

Mededelingen: Lees dit goed door!!!!! 

Het inschrijfformulier is veranderd. Vanaf nu wordt de eigen bijdrage, die wordt gevraagd bij 

een activiteit, rechtstreeks betaald via I-deal. We hebben deze verandering moeten maken 

omdat veel leden hun eigen bijdrage pas betalen nadat hiervoor verschillende aanmaningen 

zijn verstuurd. Het is jammer dat het op deze manier moet gebeuren, maar wij hadden geen 

andere keus. Mensen zonder internetbankieren kunnen gewoon op de oude manier betalen. 

Zij moeten wel kenbaar maken via een e-mail aan onze vereniging dat ze aan een activiteit 

willen deelnemen. Dit geldt alleen voor een activiteit waar een eigen bijdrage wordt 

gevraagd.  

Op het nieuwe inschrijfformulier alleen die mensen invullen die ook daadwerkelijk 

aan een activiteit deelnemen. 

 

Jaarvergadering: 

Bij de algemene ledenvergadering is besloten om de contributie per 1 januari 2019 te 

verhogen. Dit geldt ook voor de gepensioneerde leden. Te zijner tijd krijgt u hierover 

bericht.  

 

Privacy-wet 

Bij vele activiteiten worden er foto’s gemaakt. Niemand had hier bezwaar tegen. 

Met deze nieuwe wet moeten wij vragen of u tijdens een activiteit op de foto wilt 
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of niet. Heeft u daar bezwaar tegen, laat het dan op de dag zelf even aan ons 

weten. U heeft immers recht op privacy. Deze vraag zal telkens terugkomen bij het 

begin van een activiteit. 

 

Gezinsdag 23 september 

Dit jaar gaan we met onze gezinnen naar Toverland. Een park dat geschikt is voor jong 

en oud. Per bus wordt u naar Sevenum gebracht waar u met uw gezin kunt genieten 

van dit mooie park. Regent het, niet getreurd, het park is voor een gedeelte overdekt. 

Eigen bijdrage: 15 euro p.p. U kunt zich nu gaan inschrijven. Klik hier 

 

Walibi Halloween: 13 oktober 

Velen zijn er al eens geweest. Velen krijgen nog de bibbers als ze eraan denken. Maar 

wanneer de klok 18.00 uur slaat komen slapende geesten, demonen en veel meer 

angstaanjagende figuren weer tot leven. Zij zullen dit park tot 23.00 uur proberen in 

hun greep te krijgen/houden. Ga met ons mee. Of durf je niet. We zullen zien!!!! 

Overdag kunt u natuurlijk genieten van de vele 8-banen en andere attracties die dit 

park te bieden heeft. Wilt u weten welke voorwaarden dit park stelt tijdens deze 

halloween avond kijkt u dan even op de website van Walibi. Daar staat alles beschreven. 

Krijgt u al de bibbers, inschrijven dan: eigen bijdrage 20 euro p.p. 

 

Sinterklaasfeest: 25 november 

Sinterklaasfeest wordt ditmaal gehouden bij party-center van Haandel in Erp. Het wordt 

weer een mooie middag. Afhankelijk van het aantal kinderen wat ingeschreven is, gaan 

we dit vieren met 1 of 2 groepen. Met natuurlijk een mooi cadeau. Alleen kinderen die 

op het feest van onze Sint komen, krijgen een cadeau. Wij wensen iedereen namens de 

Sint en zijn Pieten een heel gezellig Sinterklaasfeest toe. 

 

Kerststukjes maken: 19 december 

De locatie is nog niet bekend. Hoort u nog van ons. Het enige dat veranderd is dat uw 

eigen bijdrage nu via I-deal betaald moet worden. Ook hier geldt: alleen die personen 

inschrijven die ook daadwerkelijk aan deze activiteit gaan deelnemen. Eigen bijdrage is 

verhoogd naar 7,50 euro p.p. 

 

Kerstkien: 22 december 

Locatie nog niet bekend. Hoort u nog van ons. Wel gaat deze avond alleen door bij een 

minimale inschrijving van 60 personen. Dus wat let u. Zet het in uw agenda. Of nog 

beter schrijf uzelf nu in. Eigen bijdrage 5,00 euro p.p.. Hiervoor krijgt u een boekje en 
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een consumptie (koffie of thee) gratis. Extra boekjes  kunt u op de avond zelf bijkopen. 

Deze kosten 3,00 euro per stuk. 

Alleen die personen inschrijven die daadwerkelijk aan deze activiteit deelnemen. 

 

Karten 

Hadden in de vorige nieuwsbrief beloofd dat deze activiteit naar oktober was verplaatst. 

Helaas moeten wij u mededelen dat het dit jaar niet gaat lukken. We gaan deze 

activiteit verzetten naar mei/juni 2019. Onze excuses hiervoor. 

 

Jokeren en rikken 

Waarschijnlijk in het najaar gaat er weer een kaartavond plaatsvinden. Datum waarop 

dit plaats gaat vinden heeft u nog van ons tegoed. Wij zullen u de komende maanden 

hiervan op de hoogte houden. 

 

Bestuursleden gezocht. 

De personeelsvereniging is op zoek naar leden die ons bestuur willen komen versterken. 

Lijkt dit wat voor jou schroom dan niet om je aan  te melden. Neem contact op met Anky 

van Dalen, zij zal je verder uitleggen hoe je hiervoor in aanmerking komt. Tel. 0485-

378820 

 

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. Bent u een kamer of zolder aan het opruimen en komt 

u daar nog mooie spulletjes tegen die u willen verkopen of ruilen. Plaats deze dan op de 

advertentiepagina van onze site en wie weet heeft u 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 

 

 

 

 

 

 



 


