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Programma   
Voorjaar 2014 
 

Maart 
Vrijdag          21 Vissen op de Grevelingen 
Woensdag     26 Voorlichtingsavond verkeersregels 

 
April 
Maandag          7 Paasklaverjassen op RoCa 
Donderdag      10 - 15; 6 daagse reis Portugal. 
Zondag    13 Marathon van Rotterdam  
 
Mei 
Zaterdag         3 Motortoertocht 
Vrijdag           9 Golfwedstrijd 
Vrijdag   9 Vissen op de Grevelingen 

 

Adres secretariaat   
Personeelsvereniging E.ON Benelux,  

Antwoordnummer 90150,  3009 VB Rotterdam. 

Telefoon secretariaat 010 2895430 

Bankrekening: NL17INGB0009109857 
t.n.v. Personeels Vereniging E.ON Benelux 

E-mail; Personeelsvereniging@eon-benelux.com 

Website; www.pv-eon-benelux.nl 

Algemene ledenvergadering. 
Op de jaarvergadering is het huidige bestuur herko-

zen. Het bestuur bestaat nu uit; 

Gerard Franx,   voorzitter. 
Rien Lindsen   secretaris 

Hans Mol         penningmeester 

Ab van Ommen,   2de secretaris en website. 
Bram Op den Brouw 2de penningmeester 

Charessa Roet  algemeen bestuurder 

Loek Vermeulen  algemeen bestuurder 

Cor van der Meulen algemeen bestuurder 

Februari 2014 

Beste leden, 

We beginnen weer met goede moed aan 2014. In de agenda ziet u weer de data voor de reeds nu 

geplande en bekende activiteiten. Het bestuur is druk doende om nieuwe activiteiten te ontwikkelen 

en ook uw suggesties en ideeën voor nieuwe activiteiten zijn van harte welkom.  

Door het wegvallen van de bijdrage van E.ON is het automatisch lidmaatschap van de vereniging 

Vakantieoorden Eneco/EZH komen te vervallen. In deze nieuwsbrief vindt u een brief en inschrijf-

formulier van deze vereniging waarmee u zich weer kunt inschrijven.  

We onderzoeken verder de mogelijkheden voor een 1-daagse busreis en een bezoek aan een kerst-

markt. Loek Vermeulen hoopt u enthousiast te maken voor de activiteiten in Dordrecht en het vis-

sen. Het bestuur is verheugd dat de organisatoren van de motortoertocht ook dit jaar weer met groot  

enthousiasme een toertocht organiseren. 

Tot ziens op één van onze activiteiten.                                                                               

Het bestuur.  

Leden gegevens. 
De personeelsvereniging komt regelmatig het pro-

bleem tegen dat de leden geen wijzigingen doorge-

ven over verandering van adres/woonplaats telefoon-

nummer en e-mail adres. Geef het a.u.b door via de 
website of via het antwoord nummer PV E.ON. U 

kunt het ook doorgeven aan Cor van der Meulen 

cor.meulen@planet.nl   

Verkeersinstructie 26 maart 
Op woensdagavond 26 maart organiseert de perso-

neelsvereniging weer een informatieavond over ver-

keersregels in samenwerking met Veilig verkeer Ne-

derland door een instructeur van VVN.  
De aandacht zal gaan naar de volgende punten;  

Het rijden met een caravan 

Fietsen met elektrische ondersteuning, 
Regels mbt. Scooters/Brommers,Scootmobiels, 

Brommobiels, Voetgangers.  

Heeft u nog suggesties voor punten op deze avond 
geef het dan door aan:  Cor van der Meulen email 

cor.meulen@planet.nl  

De kosten voor deze avond zijn € 3,50 per persoon. 

Aanmelden via het aanmeldingsformulier en dit op-
sturen naar het antwoord nummer. Verdere informa-

tie Cor van der Meulen 0630257424 of 

cor.meulen@planet.nl.  
Aanmelden voor 10 maart. 

Motortoertocht. 
Hallo motorvrienden. Ook dit jaar organiseren we van-

uit de PV-E.ON Benelux een motortoertocht. 

De geplande datum is zaterdag 3 mei en bij slecht 

weer schuift hij automatisch door naar 10 mei.  
We zijn van plan om in het voorjaar richting Bloem-

bollenstreek te rijden (nog even onder voorbehoud). 

Geef je op door een email te sturen aan Aad de Ko-
ning (ajpdekoning@upcmail.nl) of via het aanmel-

dingsformulier. 

Groeten Belinda, Ton en Aad. 
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Verenigings activiteiten in Dordrecht 

TRIMMEN. 
Op mijn leeftijd trimmen. Ik hoor het u al zeggen, mij  niet gezien maar bij de trimgroep is het wel 

leuk. Ik stel even de trainers aan u voor: Peter de Quartel wie kent hem niet en zijn vervanger Loek 
Vermeulen. Wij verzorgen het leukste uurtje van de week door met de groep, die helaas nog maar 10 

leden telt, de spieren optimaal in conditie te brengen. Wat doen we zo al. Aanvang is 21.00 uur en ge-

loof het of niet er wordt bijna gevochten om de rackets en de shuttles om te beginnen. Maar Peter komt 
niet om te badmintonnen er moet worden getraind. En na 20 minuten conditie trainen, wat voor de 

krasse 65+ jarige goed is op te brengen, gaan we volleyballen. Nu, ik kan u verzekeren dat is de klapper 

van de avond. Naast fanatiek spel wordt er ook gestreden of de bal in of uit is. Zelfs onder de douche 
wordt de tegenpartij nog beschuldigd van gemeen spel. Helaas is een uurtje zo om en gaan we voldaan 

naar huis. 

WILT  U OOK EEN GEZELLIG UURTJE AAN U LEUKE PENSIOENTIJD TOEVOEGEN 

KOM DAN BIJ ONS OP DONDERDAGAVOND VANAF 21.00 UUR .  
Adres; gymzaal Atmosfeerstraat 8 te Dordrecht. 

Conditie niet vereist  en leeftijd geen punt. 

Namens de trimgroep Loek Vermeulen. 

SOOS 
Iedere donderdagmiddag is er soos in Dordrecht. In de voetbalkantine van GSC/ODS.  

Adres; Nieuwe Noordpolderweg 12, 3312 AD  Dordrecht. 

Zaal open om 13.15 uur. En wat wordt er zoal gedaan naast het gezellige koffie drinken en het bekende 

praatje pot. 
Er staat een biljart waar driftig gebruik  van word gemaakt. Er is een groep bezig met darten, eerlijk-

heidshalve met eigen spelregels. Verder staat er een speeltafel voor tafelvoetbal en kan er worden ge-

kaart indien er voldoende spelers voor zijn. Ook dit kan voor velen een leuk uurtje van de week opleve-
ren. We blijven open tot ongeveer 15.45 uur. 

Kom eens kijken, niets is verplicht. Gezelligheid kent ook hier geen grenzen. 

Namens de soosgroep Loek Vermeulen. 

                   VISSEN  
Vissen op de Grevelingen. Dit jaar 5x te weten op 21 maart, 9 mei, 5 september, 17 oktober en 21 no-

vember. Ook dit zijn de gezelligste dagen om door te brengen voor een visser. Al wordt er weinig of 

niets gevangen (wat natuurlijk zelden voorkomt) zijn de verhalen over vroeger niet van de lucht.  

Met mannen als Ton Sinoo en Aad de Koning aan boord is het nooit saai. Indien U ook deze gezellige 

dagen mee wilt maken geef u dan op bij Loek Vermeulen. Tel.nr. 078-6210910. 

Paasklaverjassen Roca. 
Op maandagavond 7 april 

kunt u weer klaverjassen voor (Paas)eieren in het 

bedrijfsrestaurant van de RoCa locatie . 
U speelt individueel, middels loting krijgt u per 

ronde uw speelmaat toegewezen. Op deze wijze 

wordt voorkomen dat bij onvoldoende deelnemers 
wij mensen teleur moeten stellen. Nu is er een 

kleine kans dat u voor hoogstens 1 ronde wordt 

uitgeloot.  

Entree; leden € 2.00 , Introducés € 4,50. 
Aanvang:  20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Informatie Bram Op den Brouw. 

Tel. 0180 422292  
of E-mail; a.op.den.brouw@hccnet.nl 

 Golf wedstrijd. 
Op vrijdag 9 mei gaan we weer golfen wij zijn 

nog even aan kijken op welke baan dit gaat plaats 
vinden. Er zijn enkele suggesties gedaan, maar dat 

moet nog bekeken worden.  

Kent U een leuke golfbaan tegen een redelijke 

prijs laat het ons weten .  
De wedstrijdvorm is 18-holes Stableford 

(individueel met volledige handicap verrekening).  
Deelname voor leden € 20,00 p.p. introducés  
€ 45,00. Aanmelden en machtigen uiterlijk voor 

15 april met bijgevoegd formulier. Aanmelden 

s.v.p. zo spoedig mogelijk.  
Email: m.lindsen3@upcmail.nl 

Februari 2014 

 

Kijk voor het laatste nieuws op de website. 


