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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 

Programma   

Najaar 2012 
 

September 
Zaterdag      15 Motortoertocht 

Vrijdag      28 Golfwedstrijd te Delft 

 

Oktober 
Vrijdag        5 Vissen op de Grevelingen 

Maandag           15 Klaverjassen op de RoCa 

 

November 
Zaterdag            24 Sinterklaasfeest op Maasvlakte 

Vrijdag              30 Vissen op de Grevelingen 

 

December   

Maandag             3 Kerstklaverjastoernooi RoCa 

Maandag           10 Kerstklaverjastoernooi RoCa 

Zaterdag      15 Kerstfeest Keijzershof 

Maandag           17 Kerstklaverjastoernooi RoCa 

September  2012 

Beste leden,  

 Nu de dagen weer gaan korten nog even de agenda onder de aandacht brengen. Het bezoek aan de Flo-

riade was een succes, zeker door het mooie weer. Hopelijk hebben de motorrijders ook nog een mooie nazo-

merse dag. De golfers en vissers kunnen ook nog even aan de slag, net als de klaverjassers. We rekenen ook 

weer op een geslaagd kerstdiner-dansant in de Keizershof, meldt u hiervoor wel tijdig (voor 15 oktober) aan. 

Het Sinterklaasfeest wordt vast weer een succes o.a. door onze enthousiaste Pietengroep. Voor het nieuwe 

jaar zijn we druk bezig, maar suggesties voor activiteiten en reisbestemmingen blijven welkom. 

Het bestuur. 

Vissen op de Grevelingen. 
Dit najaar is de boot nog 2 keer gereserveerd en wel 

op de vrijdagen 5 oktober en 30 november. 

De afvaart is om 8.00 uur tenzij het weer te slecht 

is.  

Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel aanmelden. 

Kosten; leden €12,50 p.p., Introducés €17,50 p.p. 

Dit is inclusief zeeaas. 

Aanmelden en inlichtingen bij Loek Vermeulen. 

Tel. Nr. 078 6210910 

Golfwedstrijd op baan Delfland 
 Op 28 september wordt er weer afgeslagen op  

golf baan Delfland,  

Albrechtseweg 1, 2636 HZ Schipluiden. 

De wedstrijdvorm is 18-holes Stableford 

(individueel met volledige handicapverrekening). 

Start vanaf 10.31 uur.  

Aankomst vanaf 09.45 uur, de koffie en thee staat 

klaar. 

Deelname voor leden € 20,00 p.p.  

introducés € 45,00.p.p. 

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een GVB 

of baanpermissie. 

Na afloop kan gebruik gemaakt worden van het res-

taurant om te blijven eten (op eigen kosten).  

Graag opgeven of men hier gebruik van maakt. 

Aanmelden en machtigen voor 20 september met 

bijgevoegd formulier. 

 

Info; Rien Lindsen m.lindsen3@upcmail.nl  

Schieten in Sommelsdijk. 
Helaas hebben we de schietavond in Sommelsdijk 

moeten afgelasten wegens de veel te geringe  

aanmeldingen. 

Mosselavond. 
Het gebruik van de voetbalkantine in Dordrecht is dit 

seizoen gewijzigd, waardoor we deze zaal niet meer 

op zaterdag avond kunnen gebruiken. Hierdoor moe-

ten we nu de mosselavond laten vervallen.  

Digitale nieuwsbrief. 
 Dit keer krijgt ongeveer de helft van onze 

leden voor de eerste keer de nieuwsbrief via hun 

email adres. Dit scheelt de vereniging een hoop 

werk en het bedrijf diverse kosten.  

Op die manier kunnen we ook sneller nieuwe  

activiteiten, nieuws over bekende activiteiten en 

acties aan u vertellen.  

Meldt u aan voor deze digitale brief via het secreta-

riaat.  

Voor de leden die niet over deze mogelijkheid be-

schikken blijft de papieren versie altijd bestaan. 

Bij voorbaat bedankt. 

mailto:m.lindsen3@upcmail.nl?subject=Alternatief%20voor%20Steenbergen
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Klaverjassen                                RoCa 
Ook dit jaar organiseren we weer het kerstklaver-

jastoernooi en op 15 oktober een exttra klaverjas-

avond in het bedrijfsrestaurant van de RoCa-

locatie.  

De regels blijven het zelfde. U speelt individueel 

en via het lot krijgt u uw partner toegewezen. Op 

deze wijze wordt voorkomen dat bij onvoldoende 

deelnemers wij mensen teleur moeten stellen. Nu 

is er een kleine kans dat u voor hoogstens 1 ronde 

wordt uitgeloot.  

In oktober spelen we op maandagavond 15 okto-

ber en in december het kersttoernooi op de maan-

dagavonden 3, 10 en 17 december. 

Deelname; Leden gratis, Introducés € 2,50. 

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Informatie Bram Op den Brouw. Tel. 0180 

422292 of E-mail; a.op.den.brouw@hccnet.nl 

September2012 

Sinterklaasfeest op de Maasvlakte locatie. 
 Op zaterdag 24 november a.s. organiseert de personeelsvereniging weer 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 binnenkort weer huis aan huis wordt bezorgd. 

U moet het gekozen artikel omschrijven en het artikelnummer en paginanummer uit de catalogus 

vermelden.  

Het deelnameformulier moet u uiterlijk 15 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 gege-

vens naar mijn emailadres sturen. 

Om teleurstellingen op het feest te voorkomen, krijgt u uiterlijk 17 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 een maal het deel-

name formulier in te zenden. 

Kerstdiner-dansant in de Keijzershof. 
 Na het uitstapje vorig jaar in verband 

met ons 10 jarig jubileum keren we dit jaar 

weer terug naar het vertrouwde restaurant Keij-

zershof in Rotterdam Ommoord. Er zijn nu 

eenmaal weinig mooie grote zalen in Zuid Hol-

land waar we met zoveel leden een prima kerst-

diner kunnen gebruiken en dansen.  

 Dus nodigen we u weer van harte uit 

voor het kerstdiner dansant op zaterdagavond                                                     

15 december in restaurant Keizershof, 
Maarten Luther Kingweg 7, 3069 EW Rotter-

dam. 

Uiteraard is er ook weer levende muziek. Het 

diner is weer in buffet vorm. 

Bij voldoende belangstelling rijdt er ook weer 

een bus vanuit Dordrecht en Hellevoetsluis. 

De kosten voor leden bedragen €12,50 p.p. en 

een plaats in de bus €   5,00. 

Introducés betalen   € 34,00 

I.v.m. de reservering van de zaal aanmelden 

voor 15 oktober. via het bijgevoegde formulier 

of het formulier op onze website. 

Bij onvoldoende aanmeldingen op die datum 

wordt het diner afgelast. 

Informatie via het secretariaat. 

Meerdaagse busreis. 
Het reisdoel voor de meerdaagse busreis voor ko-

mend jaar is nog niet gekozen, graag horen we 

van u, wat u een mooie reis vindt en hoeveel da-

gen. 

O.a. Ierland en Normandië staan in de belangstel-

ling.  

Laat het ons weten via het secretariaat. 

mailto:a.op.den.brouw@hccnet.nl
http://www.pv-eon-benelux.com/

