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Programma   
Voorjaar 2015 
 
December 
Zaterdag             20 Kerstfeest Keizershof Rotterdam 
 

Januari 
Donderdag           8 Nieuwjaarsreceptie Dordrecht. 

 
Februari 
 
Maart   
Maandag            2  Jaarvergadering  
Woensdag          4   Voorlichting verkeersregels 
Vrijdag                 6  Vissen op de Grevelingen     
Maandag 30  Paasklaverjassen 
 
April 
Vrijdag                 3  Vissen op de Grevelingen 
Vrijdag               15  9 daagse busreis Polen 
 
Mei  
Zaterdag               2  Doedag Delft. 
Vrijdag                 8  Vissen op de Grevelingen     
Vrijdag         15  Golfwedstrijd 

 

December 2014 

Beste leden. 
Er rest dit jaar nog slechts één activiteit, het Kerstdinerdansant. Maar het bestuur kijkt vol vertrouwen uit naar 

komend jaar. Daarom hier de data van de vaste activiteiten. Naast het vissen en klaverjassen wordt er aan een 

aantal activiteiten nog gewerkt. Zo is Hans Mol druk doende om een attractieve DoeDag in Delft te organiseren 
en is Rien Lindsen bezig met de golfwedstrijd. Ook verwachten we bij voldoende belangstelling weer een motor-

toertocht te organiseren.  

Zet vooral de Jaarvergadering in uw agenda, we willen graag met u van gedachte wisselen over de toekomst van 
de vereniging en welke andere activiteiten u graag georganiseerd zou willen zien. In januari kunt u een nieuws-

brief tegemoet zien. Misschien tot ziens bij het kerstdiner (nog enkele plaatsen beschikbaar € 12,50 p.p.). 

Het bestuur wenst u een gezond, gelukkig en voorspoedig 2015. 

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

ten vastgelegd. En wel op de volgende vrijdagen; 6 

maart, 3 april, 8 mei, 4 september, 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. 

Kijk voor het laatste nieuws op de website. 

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 
Facebook www.facebook.com/PVEON 

Volg de vereniging ook op facebook ; 

www.facebook.com/PVEON 

Nieuwjaarsreceptie.  
Komt u ook naar de nieuwjaarsreceptie op donder-

dagmiddag 8 januari in Dordrecht? Ook dit jaar bent 

u hier  weer van harte welkom op de nieuwjaarsre-
ceptie van de vereniging.  

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 2015 wensen.  
U bent vanaf 13.30 uur welkom, einde ca. 15.30 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering 2015 is vastgesteld op maandag-

avond 2 maart in het restaurant van de RoCa-locatie. 

Capelseweg 400 Rotterdam. 
Aanvang 19.30 uur. 

Verkeersinstructie 
Ja hoor het is weer zover. Op woensdag 4 maart 2015 

is er weer een instructieavond waar de allerlaatste 

verkeersregels en nieuwe verkeersborden die per 1 
januari 2015 ingaan zullen worden behandeld. Ver-

der zal u getest worden op uw kennis van de ver-

keersregels door middel van een quiz. Ook verder 
info. over elektrische fietsen. De kosten voor deze 

avond bedragen € 3,50 p/p., voor deelname inschrij-

ven via het PV inschrijfformulier.  

Locatie; RoCa, Capelseweg 400, Rotterdam. 
Info: Cor van der Meulen 06-30257424 

cor.meulen@planet.nl 
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9 daagse Busreis naar Polen. 
Het bestuur heeft weer een leuke reis voor u in petto. Ook dit jaar weer met een andere reisorganisa-
tor en wel  EFFEWEG. EFFEWEG bood deze reis aan voor een redelijke prijs. 

De inschrijvingstermijn is tot 15 januari 2015. Uw inschrijving staat vast bij binnenkomst van uw 

inschrijfformulier, het  bedrag dient uiterlijk voor 30 januari 2015 binnen te zijn bij onze penning-

meester. 
Wij streven naar 46 personen. Wacht niet te lang want  vol is vol. 

De reis vertrekt vrijdag 17 april uit Rotterdam naar het overnachtingshotel in het oosten van Duits-

land. De volgende dag via Czestochowa door naar Krakau, waar u de komende dagen verblijft. Van 

hieruit maakt u de komende dagen excursies. Vrijdag 24 april begint, via weer een overnachting, de 

terugreis naar Rotterdam. 

Het programma; 
Dag 1 
07.00 uur. Vertrek uit Rotterdam naar het overnachtingshotel in het oosten van Duitsland. 
 
Dag 2. 
Na het ontbijt op weg naar Krakau. Onderweg bezoek aan bedevaartplaats Czestochowa met de  
Zwarte Madonna. 
 
Dag 3  
Wandeling met een gids door het oude Krakau. 
 
Dag 4  
Bezoek aan het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. 
 
Dag 5. 
Excursie naar het wintersportoord Zakopane met de mogelijkheid met een kabelbaan naar het 2000 
meter hoog gelegen bergstation op Kasprowy Wierch met uitzicht op het Tatragebergte. 
 
Dag 6. 
‘s Morgens. eerst een bezoek aan de communistische modelwijk Nowa Huta, In de middag kunt u in 
het dorpje Wieliczka een bezoek aan de zoutmijnen brengen. 
 
Dag 7. 
Bezoek aan de Dunajec kloof en daarna een vlottentocht over de rivier. Tijdens de tocht wordt ook 
nog een bezoek aan het 14de eeuwse kasteel Niedzica. 
In Krakau wordt de reis afgesloten met een diner in een traditioneel Pools restaurant in een zijstraat 
van de Grote Markt. 
 
Dag 8. 
De terugreis begint met rond het middaguur een bezoek aan de stad Wroclaw. Het Venetië van Polen 
aan de rivier de Oder. Hierna gaat de reis naar het overnachtingshotel in Duitsland. 
 
Dag 9. 
Terugreis naar Nederland. Verwachte terugkomst in Rotterdam 21.30 uur. 
 
GEGEVENS; 

Het complete reisschema staat op de website. 

Maar mochten er vragen zijn dan zijn Rien en Loek altijd bereid deze te beantwoorden.   
Vergeet niet een annulering- reisverzekering af te sluiten. 

U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs tijdens de reis en verblijf . 

De vertrektijd kan nog worden veranderd maar dat is van latere zorg. 
De valuta is in Polen nog steeds geen euro maar de Poolse Zloty.  

Wij houden u op de hoogte van de inschrijvingen op de website van de pv-eon-benelux.nl . 

Bij 40 personen gaat de reis door voor het afgesproken bedrag mochten er minder inschrijvingen zijn 
dan moet er opnieuw gesproken worden met de reisorganisatie over de prijs. 

Vragen geen vragen dan op naar Polen. 

December 2014 


