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In memoriam
Op dinsdag 24 mei ontvingen
wij het bericht dat Nevilla
Hazekamp op 59-jarige leeftijd
haar moedige strijd tegen haar
ziekte heeft verloren. Twee
dagen voordat ze 60 jaar oud
zou worden. Onze gedachten
gaan uit naar Rudolf en haar
(klein)kinderen.
Nevilla was vele jaren actief als
secretaris van onze
personeelsvereniging en als
laatste dankbetoon zorgen wij
voor een mooi bloemstuk
namens alle leden!

Zwemvoordeel
Voor onze leden hebben we in
samenwerking met Center
Parcs en Hermes een
kortingsactie voor de entree
tot het subtropisch
zwemparadijs Aqua Mundo op
Center Parcs Kempervennen.
Je krijgt 35% korting op de
geldende toegangsprijs voor
maximaal vijf personen.
Meldt je aan via de mail of bij
een van de bestuursleden en
je ontvangt een formulier voor
de korting.
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Van het bestuur…
We mogen weer
Gelukkig!! In de laatste dagen van de meeste corona
beperkingen is het bestuur op een toen nog corona proef
locatie bijeen gekomen om de eerste stappen te zetten voor
nieuwe activiteiten. Dit in het kader van, ALS het weer mag, dan
moeten we er klaar voor zijn.
Enthousiast hebben we een aantal zaken bedacht en een leuk
idee van een van onze leden opgepakt en uitgevoerd! Zij
schrijft er zelf elders in deze editie nog een stukje over.
Ledenvergadering
Ook hebben we weer een ledenvergadering kunnen houden,
dit werd voor de eerste keer gedaan bij Echo’s Home in
Oirschot. Daar kunnen we gebruik maken van catering
faciliteiten en storen we onze collega’s die pauze houden aan
de Dorgelolaan niet meer.
Het verslag van de ledenvergadering met enkele bijbehorende
stukken is inmiddels verspreid via onze mailinglijst en wordt
nog in de kantines in Eindhoven neergelegd.
Juni vakantiemaand
In (een deel van) juni hebben veel bestuursleden vakantie. Er
vinden dan ook geen activiteiten of aanmeldingen voor
activiteiten plaats. Ook het beantwoorden van de e-mails kan
dan langer duren dan jullie gewend zijn.
Website
Onze website is compleet vernieuwd. Neem snel een kijkje!
Het bestuur van PV De Lichtstad
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Paasspelen
Een bijdrage van Fanny Bouwmans

Dankzij mijn vader die altijd buschauffeur is geweest heb ik als klein
meisje veel plezier gehad aan de dagjes uit en activiteiten die
georganiseerd werden door de personeelsvereniging die in die periode
actief was bij de Zuid-Ooster en de Hermes.
En nu ‘ineens’ ben ik zelf buschauffeur en een mama met twee kleine
koters en daarin ben ik niet de enige binnen Hermes nu. Veel van mijn
collega’s zitten nu in de kleine kinderen en daar speelt de PV van nu ook graag op in met het
organiseren van leuke activiteiten voor die handenbindertjes van ons.

Zo vonden op zaterdag 16 april de eerste echte Paasspelen plaats in het Henri Dunantpark. De PV
heeft haar best gedaan om er iets heel leuks van te maken voor iedereen. De kids konden stickers
verdienen door verschillende grappige paaspelletjes te doen, en werden getrakteerd op iets lekkers
te eten en drinken. Natuurlijk mocht het zoeken van paaseieren niet ontbreken, dus de struiken
langs het grasveld werden voorzien van felgekleurde eieren, zodat de kinderen die weer in
recordtempo allemaal op konden halen. Elk
kind mocht maximaal 5 eieren in een
felgekleurd paasmandje doen zodat ook de
kleinere kindjes kans hadden om iets te
vinden. Slim 😉 Ondertussen konden de
papa’s en mama’s en vooral ook opa’s en
oma’s onder het genot van een kopje kof e
gezellig kletsen. Het was ook nog eens heerlijk
weer, dus dat maakte helemaal dat de kinderen
het volgens mij hartstikke naar hun zin hebben
gehad. Voor herhaling vatbaar denk ik, maar
dan zou het toch wel leuk zijn als er meer dan
15 kinderen zich aanmelden.
Dus als je lid bent van de PV, laat je kinderen dan gezellig meedoen met dit soort activiteiten, en
als je nog geen lid bent, meld je dan lekker aan. Het is leuk om collega’s eens in een andere out t
tegen te komen en wat langer mee te kletsen dan de vluchtige gesprekjes op weg naar je bus. En
dat kan heel goed tijdens de leuke (en heel vaak ook lekkere) activiteiten die worden
georganiseerd 😉 .
Groetjes! Fanny Bouwmans
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Bestuur 2022
Tijdens de algemene ledenvergadering is het
nieuwe bestuur samengesteld. Hoe we tot de
nieuwe samenstelling zijn gekomen kun je lezen in
het verslag van de ledenvergadering.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Peter Nuijten - voorzitter, Hans Wolbers secretaris, Fred van Och - penningmeester
Lieke Bruijnaers, Bojoura Broekmeijer,
Debby Sweebroek, Renata Juinen en Mark
Senders - allen algemeen lid

Pannenkoeken eten
Een bijdrage van Eveline Reijnen

Zondag 1 mei was het zover. We mochten met het hele gezin
pannenkoeken gaan eten bij De Kleine Dommel vanuit de pv. Bij
aankomst waren de twee jongsten meteen enthousiast en vonden het
lastig om niet meteen te kunnen gaan spelen want dat kan je daar
zowel binnen als buiten heel goed! Bij binnenkomst kwam de
gezelligheid je al tegemoet. Wat leuk om diverse (oud) collega's te
zien! De pannenkoeken verschenen al gauw op tafel en deze zijn met
smaak verorberd. Ook het toetje en het extra drankje van de PV vielen
goed in de smaak! Heel erg bedankt aan de organisatie! Super
geregeld! 👍 Het was een gezellige en heerlijke middag/avond!

Mailings herinneringen
Er is soms wat onduidelijkheid bij onze leden waarom ze een herinnering van een activiteit krijgen
terwijl ze al aangemeld zijn. We begrijpen dat dit lastig is, maar op het moment dat je een bevestiging
hebt gehad is dat leidend! De herinneringsmails worden gestuurd via de algemene mailinglijst. Het is
momenteel lastig om iedereen die zich reeds heeft aangemeld dan uit te sluiten, dan moet ik 2
bestanden gaan zitten vergelijken. Er wordt naar gekeken hoe we dit kunnen oplossen.
PV De Lichtstad Nieuwsbrief
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Voorjaarsborrel met barbecue
Op 15 en 22 mei hebben we een voorjaarsborrel met barbecue
gehouden op een voor ons nieuwe locatie. We zijn terecht
gekomen bij Stichting De Staf aan de Hondsruglaan. Een
Stichting/buurthuis waar een van onze collega’s, Robbie Semler
voorzitter is. Wij kennen de stichting al jaren lang via het Hermes
Sinterklaasfeest.
De eerste zondag was erg druk, met 53 personen. Op de 2e
zondag waren we met 29 personen. Het was erg gezellig. Er werd
veel bijgepraat, ook met veel gepensioneerde collega’s. Er is zelfs nog gedanst en een mini polanaise
gelopen.

De drank vloeide rijkelijk (het was beide dagen heerlijk, dorstig weer). En het assortiment vlees en vis
was prima en smaakte heerlijk. Het waren twee geslaagde middagen, iedereen ging voldaan en
tevreden naar huis. Grote dank aan de medewerkers van Stichting De Staf. Hun professionaliteit maar
bovenal gezelligheid heeft er heel erg aan mee geholpen!

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!
PV De Lichtstad Nieuwsbrief
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