Juni 2015
Beste Leden,
Voor de schoolvakanties de komende weken gaan beginnen, hier de nieuwsbrief met de verenigingsactiviteiten
voor het komende najaar zodat u ze een plekje in uw agenda kunt geven. Dit voorjaar kunnen we weer terugkijken op een aantal geslaagde activiteiten, zoals de Doedag in Delft, de busreis naar Polen en de motortocht.
Er wordt dan ook weer druk gekeken waar komend jaar de reis naar toe zal gaan en wat een leuke bestemming is
voor de doedag van 2016. Voor de golfers is in september een wedstrijd gepland. We mogen komend najaar ook
gebruik maken van de RoParun-vrijwilligersruimte, zodat we ook dit najaar weer de bekende klaverjasavonden
kunnen organiseren en ook de reanimatiecursussen zullen hier worden gehouden. We hopen dat Sinterklaas ons
met zijn bezoek wil vereren en dan weer op de Maasvlakte-locatie.
Voor de feestelijke afsluiting van het jaar is de grote zaal van restaurant Keizershof reeds gereserveerd, hopelijk
met velen kunnen we het dan afgelopen jaar beschouwen onder het genot van het feestmaal en een drankje en
plannen maken voor 2016. En nu genieten van de zomer en tot ziens in het najaar.
Het bestuur.

Vissen op de Grevelingen.

Programma

De visboot is voor komend jaar nog voor 3 afvaarten
vastgelegd. En wel op de volgende vrijdagen; 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.
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September
Vrijdag
Vrijdag
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25 Golfen op baan Kleiburg.

Oktober
Vrijdag

Golf wedstrijd.

November

Vrijdag 25 september.
Op deze dag organiseert de PV een golfwedstrijd.
Ook nu op de golfclub Kleiburg. Krabbeweg 1, 3231
NB in Brielle, Recreatiegebied Brielse Maas.
De wedstrijdvorm is 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 15 september
met bijgevoegd formulier. Aanmelden s.v.p. zo
spoedig mogelijk.

Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag
Zaterdag
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Klaverjas avond
10
17
20
24
28

Reanimatiecursus
Reanimatiecursus
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Reanimatiecursus
Sinterklaasfeest Maasvlakte

December
Vrijdag

Reanimatiecursus
Dankzij de medewerking van de RoParun kunnen we
ook dit jaar weer de reanimatiecursus aanbieden.
Dus ook deze cursus wordt nu gehouden in de vrijwilligers ruimte van de RoParun-organisatie.
De cursussen staan gepland op de dinsdagavonden 10,
17 en 24 november. 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
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Kerstklaverjas toernooi.
18 Kerstdiner Keizershof.

Volg de vereniging ook op facebook ;
www.facebook.com/PVEON
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

Kijk voor het laatste nieuws op de website.
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Klaverjassen in Schiedam.

Sinterklaasfeest.

Gelukkig mogen we ook komend najaar gebruik
maken van de RoParun vrijwilligersruimte in
Schiedam.
We moeten nog wel met de RoParun organisatie
afstemmen op welke avond in de week we terecht kunnen. Het is het vaste voornemen om in
ieder geval het vertrouwde kersttoernooi met 3
speelavonden te organiseren en bij voldoende
deelname ook in oktober een klaverjasavond te
organiseren.
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. Nu is er een kleine kans dat u voor hoogstens 1 ronde wordt uitgeloot.
Adres van de nieuwe locatie;
RoParun vrijwilligersruimte,
Jan van Galenstraat 42, Schiedam.
(Bedrijvenpark de VIJFSLUIZEN).
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.

Het Sinterklaasfeest op de Maasvlakte locatie
vorig, was weer een groot succes. Het bestuur
gaat dan ook zijn uiterste best doen om Sint Nicolaas te vragen, ook dit najaar naar de Maasvlakte-locatie te komen om met de kinderen zijn
feest te vieren. We gaan hem vragen of hij dan
op zaterdagmiddag 28 november bij ons langs
wil komen.
In september krijgt u dan alle informatie betreffende het feest.

Soos Dordrecht
In september bent u weer van harte welkom op
de donderdagmiddag in de voetbalkantine van
GSC in Dordrecht. U kunt hier een kaartje leggen, darten en biljarten. De zaal gaat open om
13.15 uur en de middag sluit ca. 15.45 uur.
Adres Nieuwe Noordpolderweg 12, 3312 AD,
Dordrecht.
In Dordrecht kunt u terecht voor een uurtje trimmen en wel in gymnastiekzaal in de Atmosfeerstraat 8 in Dordrecht. Dit onder deskundige begeleiding.
Het trimuur begint om 21.00 uur.
Voor informatie over beide activiteiten kunt u
terecht bij Loek Vermeulen. Tel. 0786210910

Kerstdinerdansant restaurant Keizershof.
Mogen wij u weer ontmoeten op het jaarlijkse dinerdansant in restaurant Keizershof in Rotterdam - Ommoord.
Dit jaar op vrijdagavond 18 december.
We hopen dan weer met een groot aantal leden het jaar
in een gezellige sfeer af te sluiten. Dit onder genot van
lekker eten, drinken en levende muziek.
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest, kom dit keer
eens kijken. Altijd gezellig om met (oud)collega’s herinneringen op te halen en weer bij te praten.
Als lid betaald u voor u en uw partner slechts € 12,50 per
persoon. Bij voldoende belangstelling rijdt er ook weer een bus uit Den Briel en Dordrecht.
Hiervoor vragen wij € 5,00 per persoon.
Voor introducés moeten we € 34,50 vragen p.p.
U kunt zich aanmelden middels het inschrijfformulier (op onze website).
Het feest vangt aan om 19,00 uur. Het adres is Martin Luther Kingweg 7, 3069 EW Rotterdam.
Zie voor het laatste nieuws onze
website.
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