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Van het bestuur… 
Inkrimping 

Tijdens de bestuursvergadering van 5 juli heeft Bojoura 
aangegeven dat ze vanwege privé redenen per direct wil 
stoppen met haar bestuursfunctie. Bojoura heeft ruim 1 jaar in 
het bestuur gezeten met veel enthousiasme en we bedanken 
haar voor de prettige samenwerking.  

We zitten nu weer op een bestuur van 7 personen en zijn 
daarmee terug op het normale aantal. 

Aan-/afmelden 

Voor de duidelijkheid willen we nog even een aantal zaken aan 
de orde brengen met betrekking tot aan- en afmelden. 

Doe dit ALTIJD via de mail aan info@pvdelichtstad.nl ! Niet via 
app, of persoonlijk aan een bestuurslid. Op deze manier kan er 
niets mis gaan met het registreren van je aan- of afmelding en 
krijg jij er ook een bevestiging van. 

Afmeldingen op de dag van de activiteit doe je via de app of 
een telefoontje naar het bestuurslid zoals dat in de laatste mail 
staat vermeld.  

Wil je mee met een activiteit, let dan op de uiterste 
inschrijfdatum! Er hangen posters, je krijgt een e-mail en vaak 
nog 1 of 2 herinneringen. Maak het jezelf gemakkelijk: reageer 
meteen! 

Het bestuur van PV De Lichtstad  
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Najaarsagenda 
2 Oktober 
Wandeling met boswachter 
22 oktober 
Feestavond 
26 oktober  
Vissen 
19 november 
Sinterklaas (organisatie voor Hermes, 
voor alle kinderen t/m 9 jaar) 

Eind november begin december 
Margriet Winterfair 

Uit eten 
In november of december 
gaan we weer uit eten, zoals 
altijd doen we dat op minimaal 
2 verschillende avonden. 

Ieder bestuurslid heeft 3 
restaurants voorgedragen. 
Hieruit is een zeer gevarieerd 
lijstje gekomen met veel 
verschillende restaurants. 

Tijdens de vergadering 
hebben we een selectie 
gemaakt van 5 restaurants en 
die gaan we binnenkort aan 
jullie voorleggen. 

We zijn benieuwd waar jullie 
graag heen willen! 
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Midgetgolf 
Terug van weggeweest, de zomeravond midgetgolf. Jaren terug was dit een vast uitje voor de 
thuisblijvers. Dat was altijd erg leuk en gezellig. Als bestuur hebben we gedacht om dat dit jaar 
weer eens een keer te doen. 

Onze verwachtingen zijn daarbij ruimschoots overtroffen! Maar liefst 
45 personen waren aanwezig. Bij aankomst ontving iedereen 2 
consumptiebonnen en al snel stonden de eerste pilsjes op tafel. Er 
waren er ook bij die liever met een kopje koffie of thee begonnen, 
zodat ze met volle concentratie een balletje konden gaan slaan.

In ongeveer 1,5 uur tijd liep iedereen in groepjes alle banen 
af. Er werd fanatiek gespeeld, enkele hole-in-ones geslagen 
en vele ballen raakten buiten de baan: STRAFPUNT! Ach, 
het mocht de pret niet drukken. 

Na afloop streek iedereen neer op het terras voor nog een drankje en 
kwam er nog een grote schaal bittergarnituur rond. Omdat iedereen zo 
goed zijn best had gedaan kregen ze nog een derde consumptiebon. De 
bardienst hoefde zich niet te vervelen.

Het was een gezellige, geslaagde avond met uitstekend weer. Bedankt 
voor jullie enthousiasme, dit spoort ons aan om volgend jaar weer een 
zomeravond activiteit te organiseren. 

Sinterklaas 
Op zaterdag 19 november verwelkomen we Sinterklaas met zijn Pieten. Dit organiseert PV De 
Lichtstad namens Hermes voor alle kinderen t/m 9 jaar waarvan papa en/of mama in dienst zijn 
van Hermes. Zorg ervoor dat je kind(eren) geregistreerd staan in Mijn HRM. Alleen dan krijg je 
een uitnodiging!
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Najaar 2022 
Zoals je in de agenda op pagina 1 kunt zien hebben we voor het najaar nog een aantal plannen. 

Wandeling met de boswachter 

Op zondag 2 oktober gaan we wandelen met de boswachter. Honden zijn aangelijnd welkom. De 
wandeling is niet geschikt voor kinderen en deze activiteit is dus alleen voor leden met hun partner.  
Aansluitend aan de wandeling is er nog een lunch. Omdat we onder leiding gaan van een boswachter is 
het aantal deelnemers beperkt.

Feestavond 

We zijn druk bezig om nog een aantal zaken te regelen, maar we zijn voornemens om weer een 
feestavond te organiseren. Deze staat gepland voor zaterdag 22 oktober.  

Vissen 

We gaan ook dit jaar weer vissen, op dezelfde locatie als vorig jaar.

Margriet Winterfair 

Wij regelen kaarten, jullie de rest. Info binnenkort.

De inschrijving zal zo snel als mogelijk starten. Houdt je mailbox en/of de borden in de gaten. 

Gestegen kosten 
Het zal jullie niet zijn ontgaan, maar alles wordt duurder. Ook wij lopen daar tegenaan bij het 
organiseren van onze activiteiten. Gelukkig zijn we een financieel gezonde club, maar dat willen 
we wel zo houden. Daarnaast zijn we dit jaar ook begonnen met sparen voor ons 50-jarig bestaan. 
Ja, dat is nog ver weg (2026), maar onze wens is om groots uit te kunnen pakken en daar kan je 
financieel dan maar beter op voorbereid zijn!

Zoals altijd blijven we proberen om in het geval van een eigen bijdrage deze zo laag mogelijk te 
houden. Maar in sommige gevallen zullen we als we dat nodig vinden een wat hogere eigen 
bijdrage gaan vragen voor een activiteit. We hopen hiervoor op jullie begrip!

Leuk zeg! Maar ik ben geen lid… 
Denk je na het lezen van deze nieuwsbrief, dat is leuk! Maar ik ben geen lid. Nou heel simpel, 
stuur een mailtje naar info@pvdelichtstad.nl dat je lid wilt worden. Het kost je 5 euro per maand. 
Bij sommige activiteiten vragen we nog een eigen bijdrage. 
Het maakt overigens niet uit in welke stalling je werkzaam bent, of bijvoorbeeld een kantoor 
functie hebt. Iedereen is welkom!
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