
 

 

Nieuwsbrief augustus 2022 

Dag allemaal, na een lange tijd weer eens een nieuwsbrief van Golf met Pit. 

Wij hebben deze zomer niet stil gezeten en een leuk programma in elkaar gezet.  

Doordat het bestuur kleiner en kleiner wordt, door ziekte en door vertrek, is het best veel werk .  

We hopen dat er mensen zijn, die zeggen: O, maar dan wil ik ook wel eens helpen, hoor”.  

Wíj houden ons aanbevolen ! 

Maar we hebben wel al hulp gehad van iemand die onze website en het gebruik van het 

deelnemersbestand onderhanden heeft genomen en het meer van deze tijd heeft gemaakt. 

Dat betekent dat op 9 september onze vernieuwde website de lucht in gaat en dat er via de website 

ingeschreven kan worden en activiteiten aangekruist kunnen worden.  

Dit is ook handig voor de mensen die op dat moment niet thuis zijn, maar bv op vakantie. Dan 

kunnen ze zich toch opgeven. 

Omdat niet iedereen goed met de computer kan werken , hebben we natuurlijk ook papieren 

programmaboekjes en inschrijfformulieren.  

Op 9 september hebben we een informatie middag georganiseerd. Locatie : in 

de ruimte van Pardoes, de Weijver 8c in Hoogwoud, start 14.45 uur. 

Wij vertellen daar van alles  over het nieuwe seizoen, er zijn  creatieve voorbeelden van wat we gaan 

maken, er is een diashow met foto`s van voorgaande jaren, er wordt uitleg gegeven hoe of het werkt 

op de nieuwe website, om je aan te melden als deelnemer én bij een activiteit.  

En er is natuurlijk koffie met wat lekkers en een hapje en een drankje.  Het is fijn om elkaar na een 

lange tijd weer te kunnen ontmoeten. 

Op 9 september liggen ook de papieren programmaboekjes en inschrijfformulieren klaar bij 

Pardoes. 

Vanaf 12 september liggen ze ook bij de bibliotheek en in het gemeentehuis van Opmeer en In 

Hoogwoud, bij de Spar en bij de Lindehof. 

Op zaterdag 3 september is de jaarmarkt in Opmeer. Golf met Pit staat daar met een kraam om 

andere mensen te vertellen wat de naam : Golf met Pit inhoudt. Ze denken altijd dat we gaan golfen 

ofzo. We hopen op deze manier ook weer nieuwe deelnemers enthousiast te krijgen.  

Als u de markt bezoekt, zien we elkaar vast wel even. 

We hopen u  op 3 of op 9 september te ontmoeten. U bent allen van harte welkom. Neem ook uw 

buurvrouw of vriend of vriendin mee. Tot dan.  

Heeft u nog vragen of opmerkingen, bel Tanja : 0226 352559 of zet het in de 

mail. info@golfmetpit.nl 

Namens het bestuur van Golf met Pit,    
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Tanja Nansink 

 

 


