
 

1 

Programma   
Voorjaar 2016 
Maart   
Maandag  21 Paasklaverjassen 
April 
Vrijdag                 8   Vissen op de Grevelingen 
Zaterdag      23 - 30  Meerdaagse busreis Normandië 
Zaterdag        23 Opening Maasvlakte 3 
Mei  
Vrijdag           6  Golfwedstrijd in Brielle 
Vrijdag                 6   Vissen op de Grevelingen     
Juni 
Zaterdag      11  Motortoertocht. 
September 
Zaterdag         3  Jubileum Dagtocht . 

Maart 2016 

Beste Leden, 

Inderdaad, alweer een nieuwsbrief. In de vorige brief is dit niet aan bod gekomen, maar dit jaar bestaat 

de personeelsvereniging 15 jaar. Dit 3de lustrum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om dit te 

vieren heeft het bestuur gekozen voor een mooie attractieve jubileum dagtocht naar de historische drie-

hoek van Noord Holland. Voor deze dagtocht is gekozen vanwege de geboden variatie en omdat deze 

geschikt is voor een groot gezelschap, waardoor we dit met hopelijk een groot aantal leden kunnen vie-

ren.  Helaas hebben de organisatoren van de motortocht laten weten, dat zij deze dit jaar voor de laatste keer or-

ganiseren. Het bestuur hoopt dan ook, dat er andere enthousiaste motorrijders zijn die dit komend jaar willen 

doen.  Verder blijven we openstaan voor nieuwe initiatieven naast al het vertrouwde. 

Zojuist binnengekomen! Ook oud medewerkers kunnen naar de open dag van Maasvlakte 3, zie het artikel. 
We zien graag uw inschrijvingen voor de Jubileum Dagtocht en de andere activiteiten tegemoet. 

Het bestuur. 

Kijk voor het laatste nieuws op de website. 

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 

Jubileum Dagtocht. 
 

Zaterdag  

3 september 
 

 

Voor deze dagtocht is 
gekozen voor de zeer afwisselende Historische Drie-

hoek in Noord Holland met de historische steden, 

Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. 

Het programma ziet er als volgt uit. 
We vertrekken om 8.00 uur van de Roca locatie met 

een luxe touringcar naar Noord Holland. In Hoorn 

stappen we in de authentieke stoomtram met de schit-
terend gerestaureerde  houten rijtuigen en de antieke 

stoomlocomotief. Onderweg naar Medemblik krijgen 

we koffie met een amandelbroodje. 
In Medemblik gaan we aan boord van de salonboot die 

ons over het Ijsselmeer langs de Westfriese westkust 

naar Enhuizen brengt. Aan boord krijgen we een 

Westfriese koffietafel aangeboden.  
In Enkhuizen bezoeken we het  Zuiderzeemuseum, 

waarin vele aspecten van de historie van de Kop van 

Noord Holland worden belicht, zoals de visserij, de 
inpoldering en de walvisvaart. In het binnenmusem 

zijn verschillende exposities en in het buiten museum 

loopt u langs historische panden uit dit gebied met 
verschillende demonstraties van oude ambachten. 

Met de touringcar gaan we weer terug naar  Rotter-

dam. Onderweg krijgen we nog een afscheidsdiner. 

Om ca. 21.00 uur zijn we weer terug op de Roca loca-
tie. 

Deze dagtocht bieden wij u aan, voor € 29,00 voor (lid 

en partner) per persoon. 
Inschrijven voor 15 mei. 

Indien mogelijk en bij voldoende belangstelling ko-

men er ook andere opstapplaatsen.  

Na inschrijving ontvangt u de precieze gegevens be-
treffende de tocht. 

Personeelsvereniging. 

Opening Maasvlakte Eenheid 3. 
Met gepaste trots kondigt Uniper de opening van de nieu-

we centrale aan : Maasvlakte PowerPlant 3 (MPP3). 

Deze centrale is het resultaat van 8 jaar hard werken, door 

meer dan 10.000(!) medewerkers uit 27 landen, met 9 mil-

joen veilige gewerkte uren en zonder ernstige ongevallen. 

MPP3 behoort tot de modernste energiecentrales in de we-

reld en zal een cruciale rol spelen in de energie-transitie 

naar een CO2-vrij tijdperk. Uniper vertelt u daar graag 

alles over tijdens onze open dag op zaterdag 23 april. 

Graag nodigt Uniper u uit voor deze open dag.  

U kunt zich aanmelden via een speciale website : http://
www.openingmpp3.nl/. 

Reageer snel, want het aantal plaatsen is beperkt. 

http://www.openingmpp3.nl/
http://www.openingmpp3.nl/
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Golf wedstrijd. 
Vrijdag 6 mei.  

De trouwe bezoekers rekenen er weer op.  

Daarom organiseert de vereniging op vrijdag 6 mei 
weer een golfwedstrijd.  

Ook dit keer op de golfclub Kleiburg.  

Krabbeweg 1, 3231 NB in Brielle, in 
Recreatiegebied Brielse Maas.  

De wedstrijdvorm is als vanouds 18-holes Stableford 

(individueel met volledige handicap verrekening). 
Aanvang wedstrijd 13.00 uur. 

Deelname voor leden € 20,00 p.p. introducés € 45,00. 

Aanmelden en machtigen uiterlijk voor 25 april met 

bijgevoegd formulier.  
Voor informatie kunt u terecht bij Rien Lindsen, 

Aanmelden s.v.p. zo spoedig mogelijk.  

Paasklaverjassen in Schiedam. 
Op maandagavond 21 maart organiseren we weer de 

vertrouwde Paasklaverjasavond. Gelukkig kunnen 

we dit jaar weer terecht in de Roparun vrijwilligers-
ruimte in Schiedam. 

Traditiegetrouw spelen we weer om (Paas)eieren. 

In de loop der jaren is er een trouwe groep spelers 
ontstaan die voornamelijk voor een gezellige avond 

met (oud)collega’s komen. In deze locatie kunnen we 

ook weer een glaasje wijn of bier schenken en er is 

altijd een hapje en een nootje tijdens het spelen. 
Koffie en thee zijn gratis, voor de andere consump-

ties rekenen we € 1,00.  

U speelt individueel, door loting krijgt u per ronde 
uw speelmaat toegewezen. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat, bij te weinig deelnemers, wij mensen 

teleur moeten stellen. Nu is er een kleine kans dat u 
voor hoogstens 1 ronde wordt uitgeloot.  

Vindt u klaverjassen leuk, kom dan eens kijken, al-

leen of met uw partner. 

Met Pasen heeft iedereen prijs. 
Entree; leden € 2.00, Introducés € 4,50. 

Aanvang:  20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Informatie Bram Op den Brouw. 
Tel. 0180 422292, a.op.den.brouw@hccnet.nl.   

Adres: Roparun vrijwilligersruimte,  

van Galenstraat 42, 3115 JG Schiedam. 
Bedrijvenpark De Vijfsluizen. 

Maart 2016 

Vissen op de Grevelingen. 
De visboot is voor komend jaar weer voor 5 afvaar-

ten vastgelegd. En wel op de volgende vrijdagen;  

8 april, 6 mei, 2 september, 7 oktober en 18 novem-
ber. 

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. 

Motor toertocht. 
 

 

 

 

 

Wanneer gaat het gebeuren, in eerste instantie was 

de planning mei 2016 maar door de schoolvakantie 

en de Pinksteren werd dat een beetje moeilijk dus 
hebben we de datum vastgesteld op zaterdag 11 juni 

2016. Mocht het onverhoopt zeer slecht weer zijn 

dan schuift hij door naar zaterdag 18 juni 2016. We 
gaan door het groene Hart van Nederland en rijden 

rond Utrecht en langs de rivieren weer terug. Voor 

de deelnemers die al lang meerijden zijn delen van 

de tocht zeer herkenbaar, het is  heel moeilijk om 
een geheel unieke tocht uit te zetten als je altijd uit 

dezelfde omgeving vertrekt en weer terugkomt. De 

tocht zelf bedraagt ongeveer 200 Km! 

Je kunt je weer opgeven bij Berlinda, Ton en Aad of 

via het inschrijfformulier van de PV, kijk hiervoor 

op de website van de PV (http://www.pv-eon-

benelux.nl)of direct op Deelnemen! 

Wat de eigen bijdrage is weten we nog niet, maar 

dat zal niet anders zijn dan de voorgaande keren en 
zal tussen de 25 en 30 euro liggen. Voor dat geld 

krijg je een mooie toertocht met hele aardige men-

sen, koffie bij vertrek, koffie of thee met gebak on-
derweg, lunch met twee consumpties, blikje fris met 

wat erbij in de middag en aan het eind een kop kof-

fie of wat anders. Waar we vandaan vertrekken we-
ten we nog niet, dat moeten we nog overleggen. 

Hoewel het nog een eind weg is, schroom niet om je 

op te geven voor dit mooie event. 

Zodra we meer nieuws hebben dan horen jullie dat 
van ons! Hartelijke groeten, 

Berlinda, Ton en Aad 

http://www.pv-eon-benelux.nl/
http://www.pv-eon-benelux.nl/
http://www.pv-eon-benelux.nl/wp-content/uploads/2016/02/Deelnemen.pdf

