
  

   

 

Beste leden, 

 

Het blijven rare tijden. Het grillige verloop van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande 

maatregelen vragen veel van het aanpassingsvermogen van jullie, de vrijwilligers en het bestuur. Hoe trots 

zijn wij dan ook op iedereen die zich ondanks alle onzekerheden en beperkingen blijft inzetten voor de 

personeelsvereniging. Denk aan de activiteiten die zijn georganiseerd door de activiteitencommissie, zoals 

de stedentrip naar Berlijn waar Gerpieter in deze nieuwsbrief over schrijft en de traditionele kerststukjes 

die in aangepaste vorm konden doorgaan. Maar denk ook aan de beheerders van de huisjes die ondanks 

alle reisbeperkingen toch kans zien om de huisjes tip, top in orde te houden. En ten slotte de leden van 

het bestuur die een nieuwe website hebben gerealiseerd. 

 

Maar het meest trots kunnen we op elkaar zijn, als leden van de vereniging. Want wat hebben jullie veel 

gebruik gemaakt van de aangeboden activiteiten en de huisjes. Meppen en Budel kenden dit jaar een 

topbezetting. Ecuras en Dinant hebben het naar omstandigheden ook goed gedaan. De deelname aan de 

activiteiten was erg hoog en de reacties waren positief. 

 

2022 wordt een bijzonder jaar. Onze vereniging bestaat dan maar liefst 75 jaar. Samen met jou maken we 

er een geweldig jaar van vol (lustrum)activiteiten. En die corona? Die proberen we voor even te vergeten. 

 

Eddy Pronk 

Voorzitter PV Stad Leiden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Activiteiten 

 

 

 

Terugblik stedentrip Berlijn 

 
Van 26 t/m 29 november hebben we met z’n 

allen genoten van een lang weekend Berlijn. Er 

stroomde vooraf heel wat water door de Rijn 

voordat we in Berlijn waren. Formulieren invullen 

om überhaupt Duitsland in te mogen, en maar 

hopen dat de QR-code bij iedereen op de 

telefoon goed zou werken. Werkte het niet dan 

kon je geheid buiten logeren want de controle bij 

receptie was streng. En zonder QR-code kon je 

geen restaurant in en ook een kerstmarkt 

bezoeken, waarvan er vele waren, was dan een 

ding. 

 

Vrijdag om 5.30 vertrokken we met de bus uit 

Leiderdorp om op tijd in Amersfoort te zijn. Bus 

en treinrit verliepen voorspoedig en even na 

13.00 kwamen we aan in Berlijn. Aansluitend 

genoten we van een fraaie stadstour en een 

geweldige Nederlandse gids die ons veel tips gaf. 

 

Alle belangrijke bezienswaardigheden van Berlijn 

hebben we voorbij zien komen: Brandenburger 

Tor, Holocaustmonument, Rijksdaggebouw, 

Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, 

Friedrichstrasse, Gendarmenmarkt, 

Stedentrip Wenen 

 

Wenen is de prachtige hoofdstad van Oostenrijk. 

Wenen was vroeger een van de belangrijkste 

steden van Europa en de sfeer uit die tijd is nog 

steeds voelbaar. Tijdens dit bezoek aan Wenen 

bewonder je prachtige paleizen, geweldige tuinen 

en een rijke cultuur met kunst en bijzondere 

architectuur. Bekijk het Hundertwasserhaus, 

draai een rondje in het reuzenrad van het Prater 

en bewonder Paleis Schönbrunn, het 

zomerpaleis van keizerin Sissi. Belangrijke 

componisten zoals Schubert, Strauss, Mozart en 

Wagner hebben hier gewoond. Proef ook eens 

zo’n tongstrelende Mozartkugel. Wenen heeft 

brede boulevards waar je heerlijk kunt flaneren. 

Ook aan mode- en lifestylewinkels kun je je hart 

ophalen. Toe aan een beetje ontspanning? Een 

klassiek Weens koffiehuis is dé plek voor een 

goed gesprek en een overheerlijk stuk 

Sachertorte. Laat deze unieke reis niet aan je 

voorbij gaan en schrijf je snel in voor deze 

stedentrip. Er zijn nog 18 plekken beschikbaar! 

Programmaoverzicht 
Programma dag 1, vrijdag 13 mei  

• 4.20 uur: Aanwezig op Schiphol 

• 6.50 uur: vertrek KLM-vlucht 

• 8.40 uur: aankomst Wenen 

• 09.00-12.00: Welcome Wenen tour 

• 12.00-13.00 uur: Aankomst hotel Ibis 

Wien Mariahilf, gevolgd door check-in. 

Rest van de dag ter vrije besteding. 

Dag 2 en 3, zaterdag 14 en zondag 15 mei 



overgebleven stukken van de Berlijnse muur, etc, 

etc. Het blijft toch indrukwekkend wat zich in het 

verleden hier allemaal heeft afgespeeld. 

 

Om ongeveer 16.30 waren we in het hotel om in 

te checken. Een prima hotel om te verblijven en 

de volgende ochtend gezellig met z’n allen 

ontbijten. Soms individueel maar vaak ook in 

groepen ging zaterdag, zondag en 

maandagochtend ieder zijn eigen gang. Iedereen 

verspreidde zich over de stad, de een naar 

musea, de ander naar de kerstmarkten, shoppen, 

geschiedenis opsnuiven, gebouwen bezichtigen 

en niet te vergeten lekker eten en drinken in een 

van de vele kroegen, restaurants of cafés die 

Berlijn rijk is. Leuke tips en ervaringen werden 

gedeeld in de groepsapp. Dat maakte dat het 

weekend werkelijk voorbij vloog en voor we het 

goed en wel wisten zaten we met z’n allen alweer 

in de trein. 

 

 

De terugreis verliep eveneens voorspoedig en 

allemaal een mooie ervaring rijker kwamen we 

maandagavond laat weer in Leiderdorp aan. Het 

saamhorigheidsgevoel in de groep was groot en 

dat maakt stedentrips met de PV toch elke keer 

weer heel bijzonder. 

 

De volgende staat gepland van 13 tot 16 mei 

naar Wenen, wie gaat er mee? 

 

• 07.00 – 10.00 uur Ontbijt in het hotel 

Bezoek een van de vele bezienswaardigheden 

die de stad rijk is. 

 

Datum: Vrijdag 13 t/m maandag 16 mei 2022 

Aantal deelnemers: Minimaal 40, maximaal 50, 

waarvan 18 plaatsen nog beschikbaar. 

Locatie: Wenen 

Tijd: Op 13 mei 2022: om 04.20 uur op Schiphol 

aanwezig zijn. Vertrek om 06.50 uur. 

Vervoer naar en van Schiphol is op eigen 

gelegenheid. 

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten: € 345,- p.p 

Toeslag 1- persoonskamer € 50,- p.p.p.n. 

Ruimbagage 23 kg € 50,- p.p. 

Inbegrepen:  

• Retourvlucht met KLM vanaf 

Amsterdam Airport naar Wenen Airport. 

• Transfer v.a. Wenen Airport naar het 

hotel v.v. 

• Stadstour na aankomst op de 

luchthaven o.b.v. Nederlandstalige gids. 

• 3 x een overnachting in het Ibis Hotel 

Wien Mariahilf in 2-persoonskamers. 

• 3 x ontbijtbuffet. 

• Transfer vanaf het hotel naar Wiener 

Musikverein en aansluitend naar de 

luchthaven. 

• Rondleiding Wiener Musikverein op 

maandag 16 mei 2022 om 14.00 uur. 

• Koffie en Apfelstrudel bij restaurant 

Heuer op maandag 16 mei 2022 om 

15.30 uur. 

• Luchthaven en toeristenbelasting. 

• Handbagage 12kg. 

• Welkomstenveloppe inclusief 

programma en plattegrond Wenen. 

Bijzonderheden: Dieetwensen tijdig doorgeven. 

Denk om het afsluiten van een reis- en 

annuleringsverzekering. 

Paspoort of ID-kaart noodzakelijk. 



 

Indien gescheiden bedden gewenst, dit bij 

inschrijving aangeven. 

Alle deelnemers dienen tijdens de reis te 

beschikken over de geldige documenten die 

noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van toegang 

tot het land van bestemming. 

Tevens is het je eigen verantwoordelijkheid om 

de juiste Covid-inreismaatregelen/-documenten 

te overleggen. 

Zie voor meer informatie: 

www.nederlandwereldwijd.nl  

Aanmelden vóór: 1 februari 2022 

Organisator: Carine Akkerman 

c.akkerman@leiden.nl 

tel: 06-28293358 (privé) 

tel: 06-40024673 (werk)  
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Peiling belangstelling Taptoe Rotterdam, 

zaterdag 10 september 2022 

 
De nationale Taptoe wordt volgend jaar van 9 tot 

11 september georganiseerd in Rotterdam. Het is 

al vele jaren één van de meest vooraanstaande 

militaire taptoe’s, met spectaculaire optredens 

van onze eigen militaire orkesten, en diverse 

buitenlandse (militaire) orkesten en groepen. In 

een prachtig decor met indrukwekkende 

lichtshows en spectaculaire effecten belooft het 

een echt spektakel te worden! 

De Activiteitencommissie zou het leuk vinden een 

trip naar de Taptoe in Rotterdam te organiseren, 

op 10 september 2022. Maar voordat we dit in 

gang zetten, willen we graag weten of er 

voldoende belangstelling is voor dit evenement. 

Hierbij het verzoek per mail aan 

pvstadleiden@gmail.com aan te geven of je 

belangstelling hebt, en zo ja, voor 1 of 2 

personen. Alvast hartelijk dank namens de 

Activiteitencommissie!  
 

Vakantiehuisjes lastminute appgroep  

 

Soms komt het voor dat onze leden genoodzaakt 

zijn om lastminute een boeking van een van onze 

huisjes te annuleren. Om ervoor te zorgen dat het 

huisje zo snel mogelijk weer geboekt kan worden, 

hebben wij een appgroep gemaakt waarin wij 

deze annuleringen delen. 

Wil je zo snel mogelijk weten wanneer een huisje 

geannuleerd wordt, zodat je deze eventueel kan 

boeken? Word dan vooral lid van deze appgroep. 

Via onderstaande link of QR-code, kun je jezelf 

aan deze appgroep toevoegen:  

https://chat.whatsapp.com/GwkVicjc4x2FnmTe6cDzcs 

 

 

  

 

ALV 

 

 

 

 

Algemene Leden Vergadering 
Op donderdag 24 maart 2022 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Deze zal plaatsvinden 

vanaf 16:00 uur. Je ontvangt te zijner tijd nog een uitnodiging. 

  

Mededelingen 
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