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Venray, 17 juni 2021 

 

Betreft: Hokbezoek, Barbecue, enten en vergaderingen 

 

Geachte P.S.V. Horst lid, 
 
Zoals al eerder aangekondigd in de nieuwsbrief willen we als 1e bijeenkomst een gezellig 
samenzijn organiseren. We willen dit doen in de vorm van een hokbezoek samen met een 
barbecue. Hij wordt georganiseerd op 17 juli 2021. Het hokbezoek begint om 16:00 uur. 
Dit vind plaats bij Ton Daniëls,  Griendtsveenseweg 39, 5966 PT America.  
 
De kosten voor de barbecue zijn €15,- per persoon. De drank is op kosten van de 
vereniging. De partners zijn ook van harte welkom. De kosten kunnen betaald worden op 
de barbecue zelf, maar je mag het natuurlijk ook via de bank overmaken. 
(rekeningnr: NL86 RABO 0107717298 t.n.v. PSV Horst e.o. ovv Barbecue en je naam).  
Als je mee wilt doen aan de barbecue moet je je wel vóór 1 juli opgeven (en doorgeven 
met hoeveel personen) bij ondergetekende. Dit kan via de e-mail 
secretaris@peelhorstshow.nl of via tel. nr 06-12845202. Hier kun je ook terecht voor meer 
informatie. Schrijf deze datum op, want er volgt verder geen uitnodiging meer. 
 
Bij deze wil ik jullie er ook allemaal aan herinneren dat er 26 juni de pokken-difterie enting 
is. Dit gebeurt door middel van een vleugelprik. Diegene die de dieren geënt willen hebben, 
MOETEN zich melden bij de desbetreffende entploeg. Deze staan vermeld in het 
jaarboekje. De dieren MOETEN vastzitten.  Via deze weg wil ik jullie ook alvast mededelen 
dat de enting NCD+IB op 7 augustus is. 
 
Als laatste wil ik jullie attenderen op de volgende vergaderingen die weer gepland staan 
(uitnodiging volgt tzt): 
24 augustus – 14 september – 28 september 
 
Mochten de richtlijnen van het RIVM in negatieve zin wijzigen, dan vervallen natuurlijk de 
barbecue en de vergaderingen.  
 
En voor diegene die niet op de barbecue is wens ik (ook namens het bestuur) een fijne 
vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. van Bracht 
Secretaris           


