
 

1 

Programma   
Najaar 2013 
 

September 
Vrijdag               6 Vissen op de Grevelingen 
Zondag               8 Maasstadloop (Rotterdam) 
Zaterdag      14 Motortoertocht 
Zaterdag            21 Doedag Amersfoort 
Vrijdag              27 Golfwedstrijd 

  

Oktober 
Vrijdag               4  Vissen op de Grevelingen 

Maandag      14  Klaverjasavond RoCa  
Zondag      27 Drechtstedenloop (Dordrecht) 
 
November 
Zondag             10  Klaverbladloop (Zoetermeer) 
Vrijdag             22  Vissen op de Grevelingen     
Zaterdag 30  Sinterklaasfeest Maasvlakte 
 
December 
Maandag              2 Kerstklaverjastoernooi RoCa 
Maandag              9 Kerstklaverjastoernooi RoCa 
Zondag       15 Kerstloop (Barendrecht) 
Maandag            16 Kerstklaverjastoernooi RoCa 
Zaterdag             21 Kerstfeest Keizershof Rotterdam 

 

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 

Juli 2013 

Beste leden, 
Als u deze nieuwsbrief ontvangt is het eindelijk zomer in Nederland. Hopelijk houden we dit mooie weer nog 

een tijdje, want ook tijdens de motortoertocht en de Doe-dag willen we uiteraard graag mooi weer. 

Over deze activiteiten leest u alles op de tweede pagina. Bij de motortocht moeten er nog wat puntjes op de i 

worden gezet, maar de organisatoren hiervan willen op de bewuste de dag niet voor verrassingen komen te staan. 

Dit vraagt nu eenmaal veel voorbereidingen. 

Verder treft u weer de agenda voor het komende halfjaar aan. 

In september mag u dan weer de volgende nieuwsbrief verwachten met het programma voor het Sinterklaasfeest 

en de overige activiteiten. 

Wij wensen u een mooie zomer en tot ziens bij een van de activiteiten komend najaar.      

Het bestuur. 

Wedstrijdlopen. 
In de agenda ziet u een aantal wedstrijdlopen in Zuid 

Holland, waaraan u als lid van de vereniging gratis 
kunt deelnemen. Informatie over deze wedstrijden en 

inschrijven bij Rien Lindsen 010  4564519. 

(vanaf 1 augustus). 

Vissen op de Grevelingen. 
Indien het weer het toelaat is de afvaart om 8.00 uur. 

De resterende visdagen voor dit najaar zijn  
6 september, 4 oktober en 22 november. 

Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig aanmelden. 

Deelname; leden € 15,00 p.p., introducés € 20,00, 

dit is inclusief zeeaas. Aanmelden en informatie bij 
Loek Vermeulen.Tel. nr. 078 6210910. 

Kijk voor het laatste nieuws op de website. 

Sociëteit Dordrecht. 

De wekelijkse soos-middagen beginnen weer op de 

eerste donderdagmiddag in augustus en dus op  
1 augustus in de vertrouwde kantine van de voetbal-

vereniging G.S.C. aan de Groenezoom 50 te 

Dordrecht (Sportcomplex stadspolders).  

Op deze middagen kunt u onder het genot van een 
kop koffie of thee bijpraten met oud collega’s en een 

kaartje leggen, een potje biljarten of darten. Uiteraard 

zijn alle leden welkom, niet alleen oud medewerkers 
van de voormalige locatie Dordrecht. Dit geldt ook 

voor de trimavonden, deze beginnen weer op de eer-

ste donderdagavond in september. 
Voor inlichtingen hierover kunt u terecht bij Loek 

Vermeulen. Tel. nr. 078 6210910.  

Sint Nicolaasfeest. 
Sint Nicolaas heeft ons beloofd om op zaterdagmid-

dag 30 november weer aanwezig te zijn op het feest 
op de locatie Maasvlakte.  

In de nieuwsbrief van september leest alles over dit 

feest. 
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Klaverjassen op de RoCa 
Op maandagavond 14 oktober organiseert de pers. 

ver. een klaverjasavond en op 2, 9 en 16 december 

weer het kerstklaverjastoernooi. 
U speelt individueel, middels loting krijgt u per ron-

de uw speelmaat toegewezen. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat wij, bij onvoldoende deelnemers 
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. 
Gaarne aanmelden via email, 

a.op.den.brouw@hccnet.nl. 

Informatie Bram Op den Brouw.Tel. 0180 422292  

Motortoertocht. 
De tocht wordt dit jaar gereden op zaterdag 14 sep-

tember. 
Het plan is om te starten in Dordrecht en dan rich-

ting Biesbosch. De route wordt ook wel de Holland-

se waterwerken genoemd, we lenen een stukje van 

een route van internet en vullen hem aan met een 
stuk richting Lek en Linge  

Zodra alles is ingevuld staat het programma op de 

website. 
Heeft u interesse? Meldt u alvast aan via het secre-

tariaat middels het inschrijfformulier.   
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Doedag Amersfoort                      21 september. 

Dit jaar brengt de bus ons naar Amersfoort. 
Amersfoort is een van de grootste monumentensteden 

van Nederland.  

De grachten, muurhuizen en de Koppelpoort verwij-
zen nog altijd naar het Amersfoort van de 13de eeuw.  

Het straten– en grachtenpatroon van nu is nog vrijwel 

hetzelfde als tijdens de ontwikkeling van Amersfoort 

in de middeleeuwen.   
Ontdek de wonderlijke mengeling van een rustieke 

oude, maar o zo verrassende stad. 

Programma; 
08,30 vertrek uit Dordrecht (bij voldoende deelname). 

09.00 vertrek uit Rotterdam (Roca locatie). 

10.15  Bij aankomst in de keistad staat een cityhost 
ons al op te wachten en geeft allerlei praktische infor-

matie en u ontvangt een welkomstpakket.  

Deze gids begeleidt ons naar het restaurant waar de 

koffie/thee met een Amersfoortse lekkernij klaar 
staat.  

11.00 tot 12.30 De gids begeleidt ons op een ontdek-

kingstocht door de goed bewaarde historische binnen-
stad.  

12.30 U heeft nu een uur de tijd om, op eigen kosten, 

de lunch te gebruiken.  

13.30 We maken in open bootjes een rondvaart door 
de binnenstad. 

14.15 U kunt nu tot 17.00 uur op eigen gelegenheid 

Amersfoort verkennen.  
17.00 Vertrek naar Maarsbergen  

17.30 In partycentrum Weistaar gebruiken we het  

3 gangen diner.  
19.30 vertrek uit Maarsbergen. 

20.30 Terugkomst in Rotterdam  

21.00 Terugkomst in Dordrecht.  

De prijs voor leden bedraagt € 40,00 en voor  
introducés € 53,50.  

Aanmelden tot 31 augustus middels bij gevoegd in-

schrijfformulier. 
Inlichtingen via secretariaat.  

Golf wedstrijd  
De volgende golfwedstrijd staat gepland op 27 sep-

tember. Daar er mogelijk een keer op een andere 
baan wordt gespeeld, zijn de details nog niet be-

kend. Voor het laatste nieuws, bekijk de website. 

Kerstdinerdansant restaurant Keizershof. 
Ook dit jaar willen we weer met zo veel mogelijk 

leden het jaar afsluiten met een gezellig diner 

dansant in restaurant Keizershof  
I.v.m met de reservering van de grote zaal verzoe-

ken we u vriendelijk zo spoedig mogelijk aan te 

melden. Graag voor 30 september. 
De kosten voor leden bedragen 12,50 per persoon. 

Walibi Holland, kortingskaarten. 
Voor wie interesse heeft zijn er kortingskaarten te 

bestellen voor Walibi Holland. 

Tegen inlevering van deze kortingsbon ontvang je 
voor 28,10 p.p. een entree bewijs en een frietje met 

saus. De bon is voor maximaal 5 personen geldig en 

is niet te combineren met andere kortingen of Air 
Miles. De bon is geldig tot 24 oktober maar niet 

tijdens de Fright Nights. 

Mocht je interesse hebben in een kortingskaart mail 

dan naar cr@eon-benelux.com 
M.v.g. Charessa Roet 

https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Frijksmonumenten.nl%2Fmonument%2F7928%2Fkoppelpoort%2Famersfoort%2F&h=0&w=0&sz=1&tbnid=141IR03dMx3gCM&tbnh=183&tbnw=276&zoom=1&docid=hq3lIKOWFG_VdM&hl=nl&ei=rhnbUZmIHs3EtAbMkIHIDQ&ved=0CAEQsCU
mailto:cr@eon-benelux.com

