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Programma   
Najaar 2013 
Oktober 
Vrijdag                4  Vissen op de Grevelingen 

Vrijdag                4  Golfwedstrijd, baan Kleiburg  
Zaterdag            12  Motortoertocht 
Maandag            14  Klaverjasavond RoCa  
Dinsdag       22  Reanimatiecursus RoCa 
Zondag       27 Drechtstedenloop (Dordrecht) 
Dinsdag       29 Reanimatiecursus RoCa 
 
November 
Zondag             10  Klaverbladloop (Zoetermeer) 
Vrijdag             22  Vissen op de Grevelingen     
Zaterdag 30  Sinterklaasfeest Maasvlakte 

 
December 
Maandag              2 Kerstklaverjastoernooi RoCa 
Maandag              9 Kerstklaverjastoernooi RoCa 
Vrijdag               13 Kerstmarkt Antwerpen 
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 

September 2013 

Feestavond restaurant Keizershof ??? 
 Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen wil het bestuur weer een feestavond organiseren op zaterdag 21 

december a.s. in restaurant de Keizershof.  

U dient zich echter op te geven voor 10 oktober a.s. daar wij de gereserveerde zaal medio oktober definitief die-

nen vast te leggen. Zoals het er nu naar uitziet halen wij het minimale aantal van 180 personen niet. 

Dit houdt in dat wij deze avond niet door kunnen laten gaan!!!!! Voor dit jaar hebben wij in ons budget nog 

ruimte gekregen om deze avond te organiseren. Voor volgend jaar moeten wij onze begroting nog voorleggen en 

dan weten wij niet of wij dan nog in staat zijn zo’n avond, voor dit bedrag, te kunnen organiseren.   

Dus beste leden willen wij deze zeer gezellige feestavond, waarbij veel medewerkers, jong en oud, met elkaar 

weer eens even kunnen bijpraten, laten doorgaan. Meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan. 

Gerard Franx  

Reanimatiecursus  

De reanimatie/AED cursus gaat weer van start. 

We hebben onze instructeur weer bereid gevonden 

om ons weer wat te leren. 

Het is de bedoeling om op de navolgende data weer 

een avond te houden in de kantine van de Roca 

De datum is ingepland op dinsdag 22 oktober, dins-

dag 29 oktober en als veeg avond 5 november. 

De kosten bedragen € 3.00 per persoon. 

Opgeven via de PV of bij Cor van der Meulen 

Verder info; Cor van der Meulen tel. 0181-663957 of 

0630257424 en e-mail cor.meulen@planet.nl 

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

De resterende visdagen voor dit najaar zijn  

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. 

Motortoertocht. 
De tocht die al eerder gepland was, wordt nu gereden 

op zaterdag 12 oktober. 

De start is bij Hotel van der Valk in Ridderkerk en het 

eindpunt is in Willemstad. Verzamelen voor 9 uur in 

het hotel. De route wordt ook wel de Hollandse water-

werken genoemd, we lenen een stukje van een route 

van internet en vullen hem aan met een stuk richting 

Lek en Linge. Deelname leden € 15,00 per persoon. 

Heeft u interesse? Het programma staat op de website. 

Meld u aan via het secretariaat middels het inschrijf-

formulier. Inlichtingen bij Aad de Koning; 

ajpdekoning@upcmail.nl 

Meerdaagse busreis 2014. 
Gebleken is dat een reis naar Lissabon onder onze 

reizende leden favoriet is.  

Het bestuur gaat dan ook aan de slag om een 6 to 8 

daagse reis te organiseren voor medio april 2014. 

De heen en terug reis naar Lissabon zal per vliegtuig 

gaan. 

Heeft u interesse, laat het ons weten. 

Zodra er meer informatie is, kunt u dit lezen op de 

website. 

mailto:cor.meulen@planet.nl
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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  

September2013 

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

leden het jaar afsluiten met een gezellig diner- 

dansant in kerstsfeer met levende muziek in ons 

vertrouwde restaurant Keizershof in Ommoord. 

Hoofdgerecht en dessert als buffet, drinken inbegrepen. 

I.v.m met de reservering van de grote zaal verzoe-

ken we u vriendelijk zo spoedig mogelijk aan te 

melden. Voor 10 oktober. 

De kosten voor leden bedragen € 12,50 per persoon, 

Introducés betalen € 34,50 p.p. Bij voldoende be-

langstelling rijdt er ook weer een bus uit Den Briel 

en Dordrecht. De bus kost dan € 5,00 per persoon.  

Sinterklaasfeest op de Maasvlakte locatie. 
 Op zaterdag 30 november a.s. organiseert de personeelsvereniging voor de (klein)kinderen van haar 

leden het Sint Nicolaasfeest.  

Ook dit jaar in het bedrijfsrestaurant van de locatie Maasvlakte.  

Het programma is afgestemd op kinderen van 3 t/m 8 jaar. 

Het feest begint om.13.30 uur en duurt tot ca.16.00 uur. 

Op deze middag vieren de kinderen het feest met Sint Nicolaas en zijn Pieten met een kinderdisco. 

U mag voor uw (klein)kind(eren) van nul tot 8 jaar een cadeau uitzoeken van maximaal €14,00 euro uit de 

catalogus van Intertoys, die vanaf deze week weer huis aan huis wordt bezorgd (dit jaar mogelijk in een bun-

del met andere folders). U moet het gekozen artikel omschrijven en het artikelnummer en paginanummer uit 

de catalogus vermelden.  

Het deelnameformulier stuurt u uiterlijk 20 oktober aan mijn huisadres zenden.  

A. Op den Brouw, De Genestetstraat 5, 2985 CE. Ridderkerk. 

U kunt ook het Sinterklaasformulier op onze website invullen en doorsturen of alle benodigde gegevens naar 

mijn e-mailadres sturen. 

Om teleurstellingen op het feest te voorkomen, krijgt u uiterlijk 20 november bericht van mij, via uw e-mail 

of post, of het kopen van het cadeau is gelukt.  

Krijgt u dit bericht niet, dan is uw deelnameformulier niet bij mij aangekomen en moet u contact met mij 

opnemen, zodat wij alsnog voor uw kind een cadeau kunnen kopen. Mijn telefoonnummer en  

e-mailadres zijn (ook voor andere vragen) 0180-422292, e-mail a.op.den.brouw@hccnet.nl. 

Voor het laatste nieuws kunt u ook terecht op de verenigingswebsite www.pv-eon-benelux.com 

Let wel; aanmeldingen en vragen voor het Sint Nicolaasfeest moeten rechtstreeks aan mij worden gericht, 

dus niet via het e-mail adres van de vereniging. 

Ook dit jaar vieren we het feest gezamenlijk met de werknemers van E.ON. Als u werknemer bent van E.ON 

ontvangt u ook een uitnodiging via het bedrijf. Uiteraard hoeft u maar 1 maal het deelnameformulier in te 

zenden. 

Kerst in Antwerpen. 
Er miste in ons programma dit jaar nog een dagtocht 

naar een Kerstmarkt.  

Hiervoor hebben we nu gekozen voor Antwerpen en 

wel op vrijdag 13 december.  

Het centrum van Antwerpen is uiteraard bekend en 

beroemd. U kunt de winkelboulevards De Meir en de 

Keyserlei bezoeken, genieten van een verwarmd ter-

ras aan de Groenplaats of shoppen bij de lokale kerst-

stalletjes in het centrum. U kunt natuurlijk ook kiezen 

voor de musea zoals het Rubenshuis, Diamantmuse-

um of het MAS.(Museum aan de Schelde) 

Bij voldoende belangstelling vertrekt de bus om 08.45  

uit Rotterdam en om 09.15 uit Dordrecht. 

Onderweg krijgt u koffie met gebak.  

In Antwerpen bent u vrij tot 17.15 uur en vertrekt de 

bus om 17.30 naar het restaurant voor het 3 gangen 

diner.  

Indien mogelijk rijdt de chauffeur eerst nog door een 

gedeelte van het versierde en verlichte stadscentrum 

Rond 21.00 uur bent u dan weer terug in Rotterdam. 

De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden     

€ 35,00 en €49,00 voor introducés.  

Deze reis gaat door bij minimaal 40 deelnemers. 

Het is mogelijk dat de opstapplaats in Rotterdam de 

Galileïstraat wordt.  

Aanmelden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 

15 oktober met het inschrijfformulier. 
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