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Programma   
Voorjaar 2014 
 
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 

April 2014 

Beste leden, 

Met genoegen kunnen we u het programma van de Doe-dag in Dordrecht aanbieden. 

Dordrecht is een van de oudste steden van Nederland met veel historie, maar ook een gezellige win-

kelstad. Verder vindt u in deze brief het laatste nieuws over de motortoertocht.  

Wat het bedrijf betreft.  

Per 31 maart stopt de elektriciteitsproductie op de Galileïstraat  

Deze centrale waarvoor de gemeenteraad al in 1923 het besluit nam voor de bouw, gaat nu verder 

als schakel in de stadsverwarming. De warmteleiding van de AVR sluit hieraan op het stadsverwar-

mingsnet van ENECO.  

E.ON verlaat per 1 april deze locatie 

Tot ziens op één van onze activiteiten.                                                                               

Het bestuur.  

Leden gegevens. 
De personeelsvereniging komt regelmatig het 

probleem tegen dat de leden geen wijzigingen 

doorgeven over verandering van adres/

woonplaats telefoonnummer en e-mail adres. 
Geef het a.u.b door via de website of via het ant-

woord nummer PV E.ON. U kunt het ook doorge-

ven aan Cor van der Meulen 
cor.meulen@planet.nl   

Motortoertocht. 
Hallo motorvrienden. 

Hier het laatste nieuws over de tocht. De datum is za-

terdag 3 mei (bij slecht weer 10 mei) Verzamelen op 

de Roca en dan binnendoor naar Leiden, Alphen, Hil-
legom, Lisse, onderlangs Schiphol naar Aalsmeer, 

Westeinderplassen en via het Groene Hart terug naar 

de Roca.  
Onderweg; koffiestops en lunch. 

Kosten; leden tussen €15 en €20, niet leden €20 tot  

€25. Hiervoor krijg je; koffie/thee op de Roca, koffie 
met gebak onderweg, lunch met 2 consumpties, mid-

dag stop met blikje fris  

Geef je op via het aanmeldingsformulier. 

Groeten Belinda, Ton en Aad. 
Informatie; ajpdekoning@upcmail.nl 

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 het 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 

mailto:cor.meulen@planet.nl
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DOE-DAG 2014 

IN  DORDRECHT EN WEL OP DONDERDAG 15 MEI 
 

Beste leden, 
 

Voor deze doe-dag kunt u het volgende verwachten na inschrijving (zie onderin). 

Om 09.15 uur wordt u verwacht in de kantine van voetbalvereniging GSC/ODS  waar u de 
auto kosteloos kan parkeren.  

Het adres is Nieuwe Noordpolderweg 12  3312 AD Dordrecht (oude naam was Groene Zoom) 

Daar staat de koffie/thee  klaar met een heerlijk stuk cake, eventueel met slagroom. 
Om 10.00 uur staat er een bus voor, die ons  naar het hart van Dordrecht brengt voor een korte 

wandeling naar de fluisterboot om een vaartocht door de Dordtse grachten te maken.  

Met de Dordtevaar, zo heet de fluisterboot, varen we langs watergangen waar u nooit eerder 

kon komen.  
Startend vanaf de Wijnbrug vaart u onder druppende bruggen, langs donkere doorkijkjes en 

kolossale pakhuizen. Rond de kades ruikt u de geur van water en boten en komt u ogen te kort. 

Vervolgens zet de Dortevaar koers naar de Oude Maas. Daar waar deze schuimkoppige rivier 
zich mengt met de Beneden Merwede en de Noord weet u zich op het middelpunt van de Eu-

ropese scheepvaartroute. Na de vaartocht gaan we voor de lunch naar restaurant De Stroper, 

het bekende visrestaurant in Dordrecht. Daar staat de lunch klaar die bestaat uit een  vis en 

vleesvariant. U mag kiezen uit een van beide  en dit moet u bij de inschrijving aangeven in 
verband met de bestellingen. 

 

1 Vis:         vissoep – gerookte paling- gerookte zalm- garnalen kroket -  tonijn - brood                              
 

2 Vlees:    soep- vleesvariant - paté – vleeskroket en brood                                                      

Beide varianten met koffie of thee.  Iets anders is voor eigen rekening. 
 

Na de lunch staan er twee gidsen klaar die u door de Dordtse binnenstad brengen met al zijn 

pracht en praal van oude gebouwen tot aan de bekende Grote Kerk. U moet er wel rekening 

mee houden dat er veel gelopen moet worden maar dat was bij de andere doe-dagen ook zo. 
De gidsen brengen ons op het einde van de rondleiding naar een centaal punt waar om onge-

veer 16.00 uur de bus ons terug brengt naar de kantine waar voor de liefhebbers de koffie klaar 

staat. 
Met de boot kunnen 40 personen mee. Vol is vol dus schrijf snel in.  

 

Alleen bijgaande schriftelijke inschrijvingen tellen. 
 

De inschrijving staat open tot vrijdag 25 april  dit in verband met bestellen en vastleggen 

van de boot en de gidsen.  

Vergeet niet te vermelden of u menu  1   of  2  wil.   
En dan de vraag wat gaat dit kosten.  

Voor de leden die altijd voor gaan € 20,-- en niet leden de volle prijs van € 42.50. 

 
Namens het bestuur van de personeelsvereniging. E-ON, 

Loek Vermeulen, tel.nr. 078-6210910 

Kijk voor het laatste nieuws op de website. 


