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Programma   
Najaar 2016 
 
 
 
September 
 

Vrijdag  23 Golftoernooi op baan Kleiburg. 

 

Oktober 
 

Vrijdag                 7 Vissen op de Grevelingen 

 
November 
 
Dinsdag      8    Reanimatiecursus  
Dinsdag     15   Reanimatiecursus  
Vrijdag            18    Vissen op de Grevelingen     
Dinsdag     22   Reanimatiecursus  
Zaterdag          26    Sinterklaasfeest Maasvlakte 
Maandag        28   Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
 
December 
 
Maandag            12 Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
Maandag            19 Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
 

September 2016 

Beste leden. 
Als u deze nieuwsbrief ontvangt, zal de grootste warmte uit het land verdreven zijn. Tijd om ons op het najaar te 

richten. In deze brief vindt u dan ook weer alle informatie over de komende activiteiten. De reanimatie cursus 

blijkt nog steeds in een behoefte te voorzien, De klaverjassers kijken alweer uit naar het kerstklaverjastoernooi, 
voor deze activiteiten mogen we weer gebruik maken van de Roparun Vrijwilligers ruimte. Sint Nicolaas heeft 

beloofd ook dit jaar weer de Maasvlakte locatie met zijn knechten te bezoeken en hoopt weer met een groot aan-

tal kinderen zijn feest te vieren. Hiervoor krijgen we weer alle medewerking van de Maasvlakte locatie.  
I.v.m. het afgelopen jubileumfeest, wat een zeer geslaagd was, hebben we dit jaar zoals reeds eerder vermeld 

geen feestavond in december. Verder vind u in deze brief het programma van de meerdaagse busreis in 2017. die 

op veler verzoek naar Venetië en Rome gaat. 

Tot ziens bij een van deze activiteiten.                                                                                                    Het bestuur. 

Vissen op de Grevelingen. 
Nog 2 keer dit jaar worden de hengels uitgeworpen 

op de Grevelingen en wel op de vrijdagen 7 oktober 

en 18 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. 

Reanimatiecursus 
Dankzij de medewerking van de RoParun kunnen we 

ook dit jaar weer de reanimatiecursus aanbieden. 

De cursus wordt weer gegeven in de Vrijwilligers-
ruimte van de RoParun-organisatie. 

De cursussen staan gepland op de dinsdagavonden 8, 

15 en 22 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 

Klaverjassen in Schiedam. 
Uiteraard houden we ook weer ons traditionele kerst-

klaverjastoernooi, ook nu in de RoParun Vrijwilli-

gersruimte in Schiedam.  
En in overleg met hen kunnen we op de volgende 

maandagavonden terecht en wel; 28 november en  

12 en 19 december. 
De speelwijze blijft als vanouds; U speelt individu-

eel, 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. 

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 

Personeelsvereniging. 
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Sinterklaasfeest op de Maasvlakte locatie. 
 Op zaterdag 26 november a.s. organiseert de personeels-

vereniging voor de (klein)kinderen van haar leden het Sint Nico-

laasfeest, in het bedrijfsrestaurant van de locatie Maasvlakte.  

Het programma is afgestemd op kinderen van 2 t/m 8 jaar. 

Het feest begint om.14.00 uur en duurt tot ca.15.30  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 20 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 15 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 gege-
vens naar mijn e-mailadres 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.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 Uniper Als u werknemer bent 

van Uniper ontvangt u ook een uitnodiging via het bedrijf. Uiteraard hoeft u maar 1 maal het deelna-
meformulier in te zenden. 

10 daagse busreis naar Venetië en Rome. 
Voor de meerdaagse busreis van 2017 is voor dit programma gekozen. 

 Programma 

Zaterdag 22 april 2017 – Heenreis 

We vertrekken in de ochtend vanuit Rotterdam, Capelseweg 400. Via de 

Duitse snelwegen rijden we naar ons overnachtingshotel in omgeving In-
golstadt, waar we aan het begin van de avond zullen arriveren. Na aankomst staat het diner voor u 

klaar. 

Zondag 23 april 2017 – Aankomst Lido di Jesolo 
We vervolgen onze reis en rijden via Oostenrijk naar Italië. Aan het eind van de middag zullen we bij 

ons hotel in Lido di Jesolo arriveren. Deze badplaats is gelegen op de landtong, die de lagune van 

Venetië scheidt van de Adriatische zee. We verblijven hier twee nachten. 

Maandag 24 april 2017 – Venetië  
Een bezoek aan de prachtige stad Venetië mag in deze reis natuurlijk niet ontbreken. 

De wereldberoemde stad is gebouwd op maar liefst 118 eilandjes, die met elkaar verbonden worden 

door 400 bruggen! 
We rijden in de ochtend naar Punta Sabbioni, van waar de ferry (alleen voetpassagiers) vertrek rich-

ting het San Marcoplein. Een mooiere manier om in Venetië te komen is er niet! Eenmaal van boord, 

liggen de talloze historische bouwwerken, bezienswaardigheden en kanalen aan uw voeten! In Vene-
tië vindt al het vervoer plaats te voet of per boot. De ‘hoofdstraat’ van de stad is het Canal Grande. 

De enige brug over het kanaal is de beroemde Rialtobrug. Een tochtje per gondel mag uiteraard niet 

ontbreken tijden een bezoek aan Venetië! 

Dinsdag 25 april 2017 – naar Rome. 
Vandaag rijden we verder zuidwaarts richting Rome. Onderweg zullen de diverse gebruikelijke stops 

gemaakt worden. De reistijd bedraagt rechtstreeks ca. 8,5 uur. We verblijven drie nachten in een keu-

rig hotel  in Casal Palocco, tussen het centrum van Rome en de kust. 

September 2016 Personeelsvereniging. 

mailto:a.op.den.brouw@hccnet.nl
http://www.pv-eon-benelux.com/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://heqgea.bay.livefilestore.com/y1mpcO8zUJuM-r-PC9WBelRds-mFxVmLENl4KwoBkI3t9_0QVq6UVs603j0wM7PeD0p58U69TLi87fuLM2Bl4HiaP7Kmi_F5xPmMd3ejeFQKnMh2dwumhpKnh9A9wLpF578CFbXXq8f9rTgnvrh8j-iIg/sinterklaasPAARD.jpg&imgref
http://www.pv-eon-benelux.nl/wp-content/uploads/2015/08/Touringcar-2.jpg
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Woensdag 26 april 2017 –Rome – stadsrondrit. 
Na het ontbijt rijden we naar Rome, de stad met de vele ge-

zichten. De ontelbare monumenten en de vele gezellige plei-

nen met terrasjes zullen u zeker verrassen. Onder leiding van 
een Nederlands sprekende gids gaan we op ontdekking door 

Rome. Tijdens een stadsrondrit ziet u onder andere het oude 

centrum het Forum Romanum, het Colosseum waar gladiato-
rengevechten plaatsvonden en de Engelenburcht. Na de rond-

rit volgt een korte wandeling naar het Sint-Pietersplein. De 

gids legt u alles uit over het Vaticaan, het hart en hoofd van de Rooms Katholieke kerk, de Sint Pie-
ter en de Sixtijnse Kapel met de schilderingen van Michelangelo. ’s Middags heeft u vrije tijd om op 

eigen gelegenheid de stad te verkennen. Bijvoorbeeld om de Sint Pieter, de Spaanse trappen of de 

Trevifontein te bezoeken. Er wordt gezegd dat u een muntstuk in deze fontein moet werpen om er 

zeker van te zijn dat u nog een keer terugkomt in Rome. 

Donderdag 27 april 2017 – Tivoli en Frascati 
Na het ontbijt vertrekken we naar Tivoli, het geliefde vakantieoord van de oude Romeinen. Villa 

d’Este, een prachtige renaissance villa, is vooral beroemd vanwege de unieke fonteinen en de fraaie 
tuinen. Villa d’Este staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Via een mooie route door de Al-

baanse heuvels rijden we naar het wijndorp Frascati. U kunt één van de vele wijnkelders bezoeken en 

proeven van de bekende witte Frascati wijnen. Ook het historische centrum is de moeite waard. 

Vrijdag 28 april 2017 – Rome – vrije tijd. 
Eén dag Rome is eigenlijk niet genoeg. Daarom keren we vandaag terug naar de Italiaanse hoofd-

stad, waar u de dag naar eigen inzicht kunt besteden, of datgene kunt bezoeken, waar u woensdag 

niet aan toe kwam. 

Zaterdag 29 april 2017 – Orvieto   
We laten Rome achter ons en rijden wee in noordelijke richting. We zullen vandaag ca. 400 km af-

leggen, wat ons de gelegenheid biedt een leuke excursie te doen onderweg. Erg interessant is de stad 
Orvieto, gelegen op een 300 meter hoog plateau van turfsteen. Deze plaats is vooral bekend vanwege 

zijn kathedraal, Duomo di Orvieto. De bouw van deze schitterende kathedraal nam meer dan 300 jaar 

in beslag. Dit is niet voor niets geweest, het is nu één van de grootste kathedralen van Italië. Aan het 

begin van de avond arriveren we bij ons hotel in Viareggio. 

Zondag 30 april 2017 – naar Duitsland 
Helaas moeten we vandaag afscheid nemen van Italië. Via Milaan en Zwitserland bereiken we ons 

overnachtingshotel in het zuiden van Duitsland. 

Maandag 1 mei 2017 – weer thuis 
Na het ontbijt vervolgen we onze terugreis richting Nederland. We sluiten de reis af met een geza-

menlijk diner, alvorens we in de avond in Rotterdam terug zullen keren. 

 

Tijdens de heen- en terugreis verblijft u in nader te bepalen middenklasse hotels in Zuid-

Duitsland (resp. Beieren en Zwarte Woud). Uw kamer is voorzien van TV, telefoon en eigen bad-

kamer. 

De laatste nacht in Italië is gepland in een nader te bepalen middenklasse hotel aan de Toscaanse 

kust, omgeving Viareggio. Ook deze kamers zijn voorzien van TV, telefoon en eigen badkamer. 

 

Hotel American 
De eerste twee nachten in Italië verblijft u in het rustige familiehotel American in het centrum van de 

badplaats Lido di Jesolo. Het strand bevindt zich op slechts 50 meter. Het hotel beschikt o.a. over 
bar, restaurant, terras, buitenzwembad (seizoensgebonden)  en een lift. De keurig ingerichte kamers 

beschikken over o.a. TV, telefoon, badkamer en balkon. http://www.americanhoteljesolo.it/ 

Hotel I Triangoli 
Dit keurige hotel is gelegen in Casal Palocco, tussen Rome en de kust bij Ostia. Het beschikt o.a. 
over een restaurant, tuin/terras en een lift. Uw kamer is voorzien van o.a. TV, telefoon en eigen bad-

kamer. http://www.itriangoli.com/ 

September 2016 Personeelsvereniging. 

http://www.americanhoteljesolo.it/
http://www.itriangoli.com/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnl.zooverresources.com%2Fimages%2FE292995L7B1630089D0W900H675%2FRialtobrug.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zoover.nl%2Fitalie%2Fveneto%2Fvenetie%2Frialtobrug%2Ffotos&docid=E3fJLwBI_6AksM&tbnid=APtYwPmAb4LPO
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Afscheidsdiner 
De reis zal worden afgesloten met een goed verzorgd 3-

gangen afscheidsdiner. 

Eventuele diëten dienen vooraf te worden doorgegeven. 

  

Reissom per persoon – 10-daagse reis:  € 634,00 

De reissom is inclusief: 

Vervoer per luxe touringcar Comfort Class voorzien van alle faciliteiten. 
 

2 overnachtingen in een nader te bepalen middenklasse hotel in Zuid-Duitsland in tweepersoonska-

mers (do/wc) 

 2 overnachtingen in Hotel American te Lido di Jesolo in tweepersoonskamers (do/wc) 

 4 overnachtingen in Hotel I Triangoli nabij Rome in tweepersoonskamers (do/wc) 

 1 overnachting in een nader te bepalen middenklasse hotel in omgeving Viareggio in tweeper-

soonskamers (do/wc) 

 Verblijf in de hotels o.b.v. Halfpension 

 Retourticket ferry Punta Sabbioni – Venetië 

 Gids voor stadswandeling Venetië 

Gids voor stadstour Rome 
Afscheidsdiner 

 Vervoer ter plaatse, mits mogelijk binnen de rijtijdenwet 

 Verzorgingskosten chauffeur 

De reissom is exclusief (prijzen onder voorbehoud): 

Reis- en ongevallenverzekering 

 Annuleringsverzekering 

 Niet genoemde entree- en excursiegelden 

 Overige verzorging 

Toeslag éénpersoonskamer      € 160,00 p.p. voor 9 nachten 

 

Inschrijven voor 15 oktober 2016 

Personeelsvereniging. 
September 2016 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.history.com%2Fs3static%2Fvideo-thumbnails%2FAETN-History_Prod%2F24%2F223%2FHistory_Romes_Great_Stadium_SF_still_624x352.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.history.com%2Ftopics%2Fancient-history%2Fcolosseum
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