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Programma   
Voorjaar 2017 
 
 
Januari 
Donderdag             5   Nieuwjaarsreceptie in Dordrecht 

 

Februari 
 
Maart 
Maandag         6    Alg. jaarvergadering 
Vrijdag                10    Vissen op de Grevelingen     
Donderdag        16    Verkeersinstructie 
 
April 
Zondag                 9    Marathon van Rotterdam 
Maandag             10    Paasklaverjasavond in Schiedam  
Vrijdag                14   Vissen op de Grevelingen 
Zaterdag         22 - 1   10 daagse busreis Rome. 
 
Mei. 
Vrijdag                12   Vissen op de Grevelingen 
Vrijdag                19   Golfwedstrijd op Kleijburg. 

December 2016 

Beste leden. 
Nog even voor de oliebollen en het vuurwerk een bericht van de vereniging. Dit jaar vierden we alweer het 3de 

lustrum van de vereniging. Dit feit vierden we met een bustocht naar de Kop van Noord Holland met een tocht 

met de Museumstoomtrein en een bezoek aan het Zuiderzeemuseum. Voor komend jaar staan de vaste activitei-
ten alweer gepland. Dit is mede mogelijk dankzij de goede relatie met de Roparun organisatie. In hun locatie 

kunnen we de jaarvergadering, klaverjasavond en verkeerscursus organiseren. De busreis naar Rome heeft op dit 

moment nog 2 plaatsen beschikbaar. In de volgende nieuwsbrief vindt u de agenda voor de jaarvergadering en de 
ideeën voor de doedag en andere plannen.                                    Een gezond en voorspoedig 2017.  Het bestuur. 

Vissen op de Grevelingen. 
Voor de visliefhebbers is in 2017 weer voor 6 dagen 

de boot vastgelegd. Dit jaar op de volgende vrijda-

gen; 10 maart, 14 april, 12 mei, 1 september, 6 okto-
ber en 17 november. Indien het weer het toelaat is de 

afvaart om 8.00 uur. 

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. 

Nieuwjaarsreceptie in Dordrecht. 
Komt u ook naar de nieuwjaarsreceptie op donder-

dagmiddag 5 januari in Dordrecht?  

U bent hier  van harte welkom op de steeds gezelliger 
en drukker bezochte nieuwjaarsreceptie van de vere-

niging.  

Adres; de kantine van Voetbalvereniging GSC aan de 
Groenezoom te Dordrecht. (sportcomplex Stadspol-

ders). Adres, voor uw navigatie: 

Nieuwe Noordpolderweg 12. 3312 AD Dordrecht  
Onder het genot van een glaasje en een oliebol kun-
nen we elkaar een goed 2017 wensen.  

U bent vanaf 13.30 uur welkom, einde ca. 15.30 

Adres secretariaat   
Uniper personeelsvereniging. 

Antwoordnummer 90150,  3009 VB Rotterdam. 

Telefoon secretariaat 010 2895430 

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

E-mail; personeelsvereniging@uniper.energy 

Website; www.pv-eon-benelux.nl 

Facebook www.facebook.com/PVUNIPER 

Personeelsvereniging. 

Algemene Jaarvergadering 
De jaarvergadering 2017 is vastgesteld op maandag-

avond 6 maart in de vrijwilligersruimte van de Ropa-

run,       Adres; Roparun vrijwilligersruimte,  
Jan van Galenstraat 42, Schiedam.  

Bedrijvenpark de VIJFSLUIZEN).  

Aanvang 19.30 uur.  

Verkeersinstructie. 

Voor donderdag 16 maart is er een informatieve 

avond gepland om u bij te praten over de nieuwste 

verkeersregels en dit weer door de heer de Zeeuw en 
zijn vrouw. Heeft u vragen geef ze door aan Cor van 

der Meulen. cor.meulen@planet.nl 

Adres; Roparun vrijwilligersruimte in Schiedam.  

Deelnemen aan de Marathon van Rotterdam? Je schrijft je zelf in voor de hele of kwart Marathon voor 31 december via 

http://www.nnmarathonrotterdam.nl/lopers/. Deze kosten dien je zelf voor te schieten. Als je daadwerkelijk hebt deelgeno-

men, kun je het inschrijfgeld bij de personeelsvereniging declareren. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om je om te 

kleden en te douchen op de locatie Delftsevaart en van daaruit naar de start te lopen. Je wordt hier ‘s morgens met een kop-

je koffie onthaalt en er zal een kleine snack zijn na afloop. Let op; deze locatie heeft geen parkeergelegenheid 

http://www.nnmarathonrotterdam.nl/lopers/

