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Vele activiteiten 
Afgelopen zomer was het corona virus redelijk goed onder 
controle en voor ons dus het moment om weer een aantal 
zaken te gaan organiseren. We hebben meerdere activiteiten 
op poten gezet en jullie hebben er volop aan deelgenomen.

Zo zijn we met 73 personen naar de Beekse Bergen 
geweest. Ongeveer een 1/3 ging met de bus mee, gehuurd 
bij Kupers en gereden door onze ex-collega Kevin 
Looijmans.

De bierproeverij in het Veemgebouw was als vanouds weer 
gezellig. Met 26 personen is er genoten van (soms wat 
minder) heerlijke biertjes en hapjes. En ook de drie 
avonden uit eten bij ’t Zusje ter gelegenheid van ons 45-
jarig jubileum waren een groot succes. In totaal zijn er 150 
collega’s met hun partner mee geweest. Oorspronkelijk 
waren het er iets meer, maar een aantal is helaas vanwege 
de covid-maatregelen of om persoonlijke omstandigheden 
af moeten haken.

Tijdens de traditionele visdag, ditmaal in Meijel, is er door 
de 20 vissers zeer goed gevangen. Zo goed zelfs, dat er 
besloten is om er nog wat vis bij uit te zetten.

Tenslotte hebben we alle kinderen van de Hermes t/m 9 jaar 
nog een leuk moment bij Sint en Piet kunnen geven met het 
noodscenario van de Pakjesbus.

Op naar volgend jaar, met hopelijk weer veel activiteiten!

Het bestuur van PV De Lichtstad
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Pauze 
Wellicht hebben jullie het al 
ergens gelezen, maar het 
bestuur van de PV gunt 
zichzelf even een korte pauze. 

In de afgelopen maanden 
hebben we gelukkig veel 
activiteiten kunnen 
organiseren. We hebben dat 
met veel plezier gedaan. Maar 
even een moment van rust is 
nu welkom. 

Daarnaast zitten we 
momenteel weer in een tijd 
waarin Corona ons leven 
beheerst en de mogelijkheden 
voor ons beperkt zijn. Medio 
januari/februari gaan we kijken 
wat er weer mogelijk is en 
onze plannen concreet maken. 

Nieuwjaarsreceptie 
Helaas hebben we besloten 
om in 2022 geen 
nieuwjaarsreceptie te 
organiseren.  

Enerzijds omdat het animo in 
de laatste jaren aan het 
afnemen is, maar aan de 
andere kant ook vanwege de 
onzekerheid rondom corona. 

We bekijken of we later in het 
jaar een ander gezellig 
samenzijn kunnen organiseren. 
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Beekse Bergen 
Een bijdrage van Cynthia Jonkers

Op 12 september j.l. was het zo ver. Eindelijk konden we na 
een lange tijd weer naar een personeelsuitje. Door alle 
beperkingen i.v.m. Covid-19 was dit bijna een jaar niet 
mogelijk.

Op de agenda stond een trip naar 
Safaripark Beekse Bergen. Vele 
collega's hadden zich aangemeld en 
gingen per bus dan wel met eigen 
vervoer richting Hilvarenbeek.

Er was voor deze dag regen 
voorspeld en in de ochtend was het 
bij aankomst nog een beetje fris 
maar het is gelukkig droog 
gebleven. Uiteindelijk brak de zon 
door en konden we langzaam 
slenterend genieten van alle 
bijzondere dieren die dit park bewonen. 

Velen van hen lagen lekker te luieren in de zon, totaal niet 
onder de indruk van al die mensen die langs hun verblijf 
liepen.

Bij aankomst in het park kregen we consumptiebonnen  
voor een frietje en een snack en door het hele park waren 
diverse eetgelegenheden waar we konden genieten van een 
hapje en een drankje. Het was een heerlijke en gezellige 
dag.
Op naar een volgend uitje (hopelijk)
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Bierproeverij 
Een bijdrage van Renata Juinen

Op 22 september was het 
zover het brouwerij uitstapje 
was een feit. We waren met een 
gezellige groep mannen en 
vrouwen en werden welkom 
geheten bij brouwerij ’t Veem.
Voor we begonnen kreeg 
iedereen een drankje van de PV
en om goed 14 uur begon de 
proeverij.

We kregen 5 
verschillende 
biertjes te 
proeven de ene 
viel wat meer in 
de smaak dan de 
andere , elke keer 
met uitleg van de 
bierbrouwer zelf.

Tussendoor werd ook aan de 
innerlijke mens gedacht, zoals 
een lekker bittergarnituur. 

Iedereen was tevreden en vond 
het een geslaagde proeverij.
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Computerclub 
Helaas kan gezien de corona maatregelen de computerclub voorlopig geen doorgang 
vinden. Zodra Martien en Henk de computerclub weer opstarten laten we dat jullie 
uiteraard weten. 

Foto’s  

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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