Nieuwsbrief mei 2016

Donderdag 23 juni 2016:

Uitnodiging museum Techniek met ‘n Ziel
Op donderdag 23 juni a.s. zijn we te gast bij “Techniek met ’n Ziel’, een museum met een
verzameling techniek van 1900 tot heden en een vleugje nostalgie. De naam is ontstaan doordat bij
veel objecten uit het museum een persoonlijk verhaal hoort, waardoor ze een ‘ziel’ krijgen.
De verzameling is een collectie van de evolutie van elektrische apparatuur en geeft een
totaaloverzicht van allerlei technische objecten van het jaar 1900 tot 2000. Ook zijn er verschillende
ruimtes ingericht, zoals een woonkamer, winkel en keuken, waarin een tijdsbeeld wordt
weergegeven uit het verleden.

Aanvang programma : 12.00 uur (inloop vanaf 11.45)
Locatie:
Dorpsstraat 23, 5758 AM Neerkant.
Tel. 077-8442031

Aanmelden? Graag voor 8 juni 2016 via persclubpeelland@gmail.com.

TERUGBLIK

Nieuwjaarsbijeenkomst & Persprijs 2015
Op donderdag 19 januari 2016 vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats bij Eeterij Uniek in
Laarbeek. Tijdens deze bijeenkomst werd de Persprijs 2015 uitgereikt. Voor het eerst
mochten leden van de Persclub hun stem uitbrengen op de kandidaten. Zij konden een
keuze maken uit Wish Outdoor, Automotive Campus of Nieky Holzken. De winnaar: Wish
Outdoor uit Beek en Donk!
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Jaaroverzicht 2015
Een nieuwjaarsbijeenkomst is ook een mooie gelegenheid om even terug te kijken op
het achterliggende jaar. We zetten nog even op een rijtje waar we allemaal te gast zijn
geweest:






Lavans, nieuwjaarsbijeenkomst en uitreiking Persprijs 2014 (29 januari)
Golden Tulip West-Ende (16 april)
Peelnetwerk (18 juni)
Green Specialties Holland (10 september)
Debatavond: emoties in de media (10 december)

Persprijs 2016
Heb jij een kandidaat in gedachten voor de Persprijs 2016? Je suggesties kun je aanleveren via
persclubpeelland@gmail.com!

Helaas kon de thema-avond over MH17 communicatie niet
doorgaan vanwege persoonlijke omstandigheden van gastspreker
Jean Fransman, destijds plaatsvervangend hoofd persvoorlichting
van het ministerie van Veiligheid en Justitie. We proberen in
overleg met de heer Fransman een nieuwe bijeenkomst te
plannen.

Save the date:
29 september / 6 oktober
17 november

Lunchbezoek
Debatavond

Let wel: dit zijn data waarop wij bijeenkomsten proberen te plannen. We zijn natuurlijk afhankelijk van
mogelijkheden van sprekers en locaties. Deze data kunnen daarom nog wijzigen.

Bezoek de website
www.persclubpeelland.nl
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