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Programma   
Voorjaar 2012 
 

Februari 
Woensdag        22  Voorlichting verkeersregels 
 

Maart 
Vrijdag  9  Vissen op de Grevelingen 

Maandag          12  Alg. ledenvergadering 

Zaterdag     17  Joop Zoetemelk Classic 
Zondag            28  Dwars door Dordt loop 

 

April 
Maandag            2  Paasklaverjassen op RoCa 
Zondag             15  Marathon van Rotterdam 
Vrijdag             20  Vissen op de Grevelingen 

                    21-27  Busreis Dresden -Praag 

 

Mei 
Vrijdag              11  Golfwedstrijd in Delfland 
Vrijdag              11  Vissen op de Grevelingen    
Zaterdag            12  Doedag  Gent.   
Zondag         26-28  RoParun. 

 

September 
Vrijdag        7  Vissen op de Grevelingen 

Zaterdag             8  Dagje Floriade  

Zondag        9  Ride for the Roses Westland 

Vrijdag              28  Golfen                                  

 

Adres secretariaat   

Personeelsvereniging E.ON Benelux,  

Antwoordnummer 90150,  3009 VB Rotterdam. 

Telefoon secretariaat 010 2895430 

Bankrekening: 9109857 

t.n.v. Personeels Vereniging E.ON Benelux 

E-mail; Personeelsvereniging@eon-benelux.com 

Website; www.pv-eon-benelux.nl 

Algemene ledenvergadering. 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarvergade-

ring op maandagavond 12 maart in het bedrijfsrestau-

rant van de locatie Roca, Capelseweg 400 te Rotter-

dam                Aanvang 19.30 uur 

Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot aanvang van 

de vergadering melden bij het bestuur. 

De regulier aftredende bestuursleden stellen zich her-

kiesbaar. 

Tijdens de vergadering wordt een verblijf in een bun-

galow van de Stichting vakantieoorden Energie in 

Rhenen onder de aanwezige leden verloot. 

Februari  2012 

Beste leden, 

De kop van 2012 is er weer af en in verband met de komende jaarvergadering deze nieuwsbrief met de uitnodi-

ging en de agenda voor de betreffende vergadering. Verder kunnen we u nu ons plan voor de Doedag in Gent 

presenteren en de busreis naar de komende Floriade tentoonstelling, die dit jaar in Venlo gehouden wordt. Dit 

leek ons een leuke vervanging voor de bekende najaarsbustocht naar een kerstmarkt, die we dan een jaartje over-

slaan. Bij uitzondering zijn er dit jaar nog enkele plaatsen vrij op onze meerdaagse busreis. Heeft u belangstel-

ling? Dan  verzoeken we u zo snel mogelijk te reageren. Verder treft u ook weer de bekende activiteiten aan. 

Graag tot ziens op de jaarvergadering en op onze activiteiten.  

Het bestuur 

6 daagse busreis naar Dresden en Praag. 
Op onze meerdaagse reis op 21 t/m 26 april zijn nog 

plaatsen beschikbaar. 

Na vertrek uit Rotterdam en Dordrecht rijden we via 

Erfurt, waar het centrum wordt bezocht, naar het hotel 

in Dresden, welke stad de volgende dag wordt be-

zocht. Op dag drie rijden we via een toeristische route 

naar Praag. De prijs voor leden is nu vastgesteld op  

€ 555,00 per persoon en voor introducés € 595,00.  

Voor verdere informatie; zie de vorige mailing of onze 

Instructieavond verkeersveiligheid. 
Op woensdagavond 22 februari organiseren we een 

instructieavond over nieuwe en gewijzigde regels in 

het verkeer. Deze avond organiseren we in het be-

drijfsrestaurant van de RoCa locatie, waar we uitleg 

krijgen van een adviseur van Veilig Verkeer Neder-

land. Aanmelden via het bijgevoegde inschrijfformu-

lier. Inschrijving is nodig i.v.m. de beveiliging.  

Inschrijven voor 15 februari.  
De kosten voor deze avond bedragen € 2,50 per persoon.  

Info; Cor van der Meulen, 06 30257424 of via email; 

cor.meulen@planet.nl 

Kijk voor het laatste verenigingsnieuws op onze web-

site; www.pv-eon-benelux.nl.  

Paasklaverjassen. 

Gezellige klaverjasavond in restaurant Roca-

locatie. Aanvang 20.00 uur. U speelt individueel, 

iedereen prijs. Leden gratis, introducés € 2,50. 
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Golf wedstrijd op baan Delfland. 
Ook dit jaar staan weer een aantal golfwedstrijden 

gepland en bij voldoende belangstelling een clinic.  

De eerste op 11 mei, op golfbaan Delfland, Albrechts-

weg 1, 2636 HZ Schipluiden. De wedstrijdvorm is  

18-holes Stableford (individueel met volledige handi-

cap verrekening).  

De clinic duurt ca. 4 uur.  

Beide starten om 13.00 uur. Aankomst vanaf 12.00 

uur, koffie en thee staan klaar. 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! 

Vissen op de Grevelingen. 
De eerst komende visdagen zijn vrijdag 9 maart, 20 

april en 11 mei. 

Deelname; leden € 12,50 p.p., introducés € 17,50, 

dit is inclusief zeeaas. 

Aanmelden en informatie bij Loek Vermeulen. 

Tel. nr. 078 6210910.  

Zo spoedig mogelijk aanmelden 

Joop Zoetemelk Classic 
Op 3 december van dit jaar is Joop Zoetemelk 65 

geworden. Daarom wordt er dit jaar een  bijzondere 

Joop Zoetemelk Classic toer tocht georganiseerd. 

Deze wordt verreden op zaterdag 17 maart. 

De sportieve fietsers onder ons kunnen zich melden 

bij het secretariaat voor verdere informatie over deel-

name, wijze van inschrijving en kosten. 

Ook vind u informatie op de website  

www.swift-joopzoetemelkclassic.nl 

Februari 2012 

Algemene ledenvergadering. 

12 maart 2012, aanvang 19.30 uur,  
in het bedrijfsrestaurant van de RoCa locatie 

 Agenda; 
1 Opening. 

2 Mededelingen. 

3 Ingekomen stukken. 

4 Notulen 11de jaarvergadering 7 maart 2011. 

5 Jaarverslag 2011. 

6 Verslag penningmeester. 

7 Verslag kascontrolecommissie. 

8 Verkiezing leden kascontrolecommissie. 

9 Begroting 2012. 

10 Pauze. 

11 Verloting verblijf in bungalow vakantieoorden 

Stichting Energie te Rheden. 

12 Bestuursverkiezing. 

13 Activiteiten in 2012. 

14 Rondvraag. 

15 Sluiting.  

DOE-DAG 2012 

PROEVEN, VAREN EN ETEN DAT WORDT DE 

DOE-DAG 2012. 

Dit jaar gaan we naar België en wel naar Gent op 

zaterdag 12 mei. 

We vertrekken dit keer uit Hellevoetsluis, Rotterdam 

en Dordrecht. Dit om vertrek en thuiskomst zo dicht 

mogelijk bij de woonplaatsen te hebben. 

Bij aankomst in Gent eerst een kopje koffie met ge-

bak daarna worden we opgehaald door locale gidsen 

die u meenemen voor een leuke culinaire wandeling 

langs een aantal speciaalzaken zoals een charcuterie, 

een chocolaterie en een banketbakker. U krijgt verha-

len te horen over verschillende eetgewoonten en spe-

cialiteiten en geniet overal van een lekker proevertje. 

Na  deze leuke wandeling enige vrije tijd voor een 

eventueel zelf te betalen lunch. Dan gaan we varen in 

de gereedliggende bootjes voor een vaart over de 

Leie. Deze duurt ongeveer 40 minuten. We varen 

door de zogenaamde Kuip van Gent met uitzicht over 

historische gebouwen in de stad met uitleg van de 

kapitein. Na de boottocht heeft u nog gelegenheid 

voor een gezellig terrasje of een bezoek aan de koren-

markt. Om 17.30 gaan we terug naar Nederland voor 

een 3-gangen diner. De tijd vliegt om en voor we het 

weten staan we weer om ongeveer 21.30 uur waar we 

begonnen. Wij bieden u deze dagtrip aan voor e 45,00 

per persoon. 

Omdat de reis op zaterdag is bestaat de mogelijkheid 

om ook thuiswonende kinderen voor deze prijs mee te 

nemen. 

Inschrijven via het bekende inschrijfformulier 

voor 10 april 2012.  

DIT JAAR GEEN KERSTMARKT MAAR EEN DAG-

TRIP NAAR DE FLORIADE. 

Aan iedere traditie komt een eind zo ook aan de al jaren 

bezochte kerstmarkten. Dus heeft het bestuur gezocht naar 

een alternatief. En juist dit jaar wordt de Floriade gehou-

den. De Floriade is een wereldtuinbouw tentoonstelling die 

eens in de 10 jaar wordt gehouden. Een tentoonstelling vol 

bijzondere bloemen en planten. Maar ook leuke progr-

amma’s vol met muziek en dans. Maar ook  lekker picknic-

ken tussen de bloemen en de planten, loungen aan het wa-

ter en vanaf de grasheuvels genieten van talloze shows en 

parades. Door te zien, te horen en te proeven ervaart u de 

invloed van de tuinbouw op de kwaliteit van het dagelijks 

leven. 

WANNEER GAAN WE DAAR NAAR TOE: ZATER-

DAG 8 SEPTEMBER. 
Ook nu weer vertrek vanuit Hellevoetsluis, Rotterdam en 

Dordrecht. Als er genoeg animo is volgen later de vertrek-

tijden. Prijs met inbegrip van het toegangskaartje en een 

heerlijk diner is € 45,00 p.p.. Omdat de reis op zaterdag is 

bestaat de mogelijkheid om ook thuiswonende kinderen 

voor deze prijs mee te nemen. 

Inschrijven voor 1 augustus 2012 via het bekende in-

schrijfformulier. 


