September 2015
Beste leden.
Het zag er even naar uit dat we een aantal activiteiten moesten schrappen, daar de RoCa-locatie na kantoortijd
alleen nog maar door bedieningspersoneel wordt bemand. Door de goede relatie die er is met de RoParun organisatie mogen we voor de klaverjasavonden en de reanimatie cursus dit najaar hun Vrijwilligersruimte in Schiedam gebruiken., waarvoor we hen zeer dankbaar zijn.
Sinterklaas heeft weer aangegeven graag De Maasvlakte locatie te bezoeken om zijn verjaardag met de kinderen
en zijn Pieten te vieren.
Door de voor ons plotselinge sluiting van restaurant de Keizershof wordt ons Kerst Diner-dansant nu verplaatst
naar Restaurant de Wevershoeve, overigens van de zelfde eigenaar. Intussen wordt nagedacht over de bestemming voor de meerdaagse busreis en de Doe-dag. In december hoort u hier meer over.
Graag tot ziens.
Het bestuur.

Vissen op de Grevelingen.

Programma

Nog 2 keer dit jaar worden de hengels uitgeworpen
op de Grevelingen en wel op de vrijdagen 2 oktober
en 20 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.

Najaar 2015
September
Vrijdag

25 Golftoernooi op Kleiburg.

Oktober

Reanimatiecursus

Vrijdag
Maandag

Dankzij de medewerking van de RoParun kunnen we
ook dit jaar weer de reanimatiecursus aanbieden.
De cursus wordt nu gehouden in de Vrijwilligersruimte van de RoParun-organisatie.
De cursussen staan gepland op de dinsdagavonden
10, 17 en 24 november. Eventueel is er bij grote belangstelling nog een cursus op 1 december.
De kosten bedragen € 3,00 per persoon. U kunt zich
rechtstreeks opgeven bij Cor van der Meulen. Van
hem krijgt u dan alle verder benodigde informatie
over de cursus.
Adres; RoPa Vrijwilligersruimte, Jan van Galenstraat
42, Schiedam. (Bedrijvenpark de VIJFSLUIZEN).
Info; Cor van der Meulen, tel. 0181-663957,
06-30257424 of e-mail cor.meulen@planet.nl

2 Vissen op de Grevelingen
12 Klaverjasavond Schiedam

November
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag

10 Reanimatiecursus
17 Reanimatiecursus
20 Vissen op de Grevelingen

Dinsdag

24 Reanimatiecursus

Zaterdag

28 Sinterklaasfeest Maasvlakte

December
Maandag
Maandag
Zaterdag
Maandag

Klaverjassen in Schiedam.
Gelukkig mogen wij ook dit najaar gebruik maken
van de RoParun Vrijwilligersruimte in Schiedam.
En in overleg met hen kunnen we op de komende
maandagavonden terecht en wel;
12 oktober en 7, 14 en 21 december.
De speelwijze blijft als vanouds; 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. Adres; zie Reanimatiecursus boven.
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.

7 Kerstklaverjastoernooi Schiedam
14 Kerstklaverjastoernooi Schiedam
18 Kerstfeest Wevershoeve
21 Kerstklaverjastoernooi Schiedam

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

Kijk voor het laatste nieuws op de website.
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Sinterklaasfeest op de Maasvlakte locatie.
Op zaterdag 28 november a.s. organiseert de personeelsvereniging voor de (klein)kinderen van haar leden het Sint Nicolaasfeest, in het bedrijfsrestaurant van de locatie Maasvlakte.
Het programma is afgestemd op kinderen van 2 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.
Aan het eind van het feest krijgen de deelnemende kinderen een cadeau van Sint Nicolaas. Dit cadeau moet u zelf kiezen voor maximaal € 15,00 uit de catalogus van Intertoys die vanaf 21 september huis aan huis wordt bezorgd. Deze catalogus is ook op Internet te raadplegen.
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.
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.nl
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.

Kerstdinerdansant restaurant Wevershoeve
Helaas heeft restaurant Keizershof zijn deuren moeten sluiten, de eigenaar heeft aangeboden om dit
jaar het feest in zijn andere locatie te vieren en wel in restaurant Wevershoeve in Ridderkerk– Rijsoord. Op deze, voor ons nieuwe locatie, hoopt het bestuur dan ook met een groot aantal van u weer
een gezellig Diner-dansant in kerstsfeer te beleven. Het diner zal op de vertrouwde manier worden
georganiseerd met een buffet en levende muziek.
De eerste inschrijvingen zijn alweer binnen en hopelijk volgen er nog velen. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 december, echter graag zo snel mogelijk ivm. de afspraken met het restaurant..
Het adres van restaurant Wevershoeve is Noldijk 41 in Ridderkerk - Rijsoord.
De prijs per persoon voor leden is € 12,50 all in, Voor introducés moeten we € 34,50 per persoon
rekenen
Bij voldoende belangstelling rijdt er ook weer een bus uit Den Briel en Dordrecht. De bus kost dan €
5,00 per persoon.

Restaurant Wevershoeve
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