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Programma   
Najaar 2017 
 
Oktober 
 

Vrijdag                 6 Vissen op de Grevelingen 

Vrijdag    6 Golftoernooi op baan Kleiburg. 

Maandag  23 Klaverjasavond Schiedam 

 
November 
  
Dinsdag           7  Reanimatiecursus  
Dinsdag          14 Reanimatiecursus  
Vrijdag             17  Vissen op de Grevelingen     
Dinsdag      21 Reanimatiecursus  
Zaterdag  18  Feestavond Wevershoeve 
Zaterdag           25  Sinterklaasfeest Maasvlakte 
 
December 
 
Maandag          4 Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
Maandag          12 Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
Maandag          19 Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
 

Februari 2018 
 
Donderdag     15  Reünie Dordrecht 

September 2017 

Geachte leden, 
Op 18 oktober 2001 is uw personeelsvereniging ontstaan vanuit de diverse personeelsverenigingen van onze cen-

trales en antiek energiek, de vereniging van oud medewerkers. 

Nu anno 2017 bestaat het bestuur nog steeds, voor een groot deel, uit de in het oprichting statuut genoemde per-

sonen. Ondanks herhaaldelijk verzoek om nieuwe bestuursleden werd daar de afgelopen jaren maar sporadisch 

gevolg aan gegeven. 

In de afgelopen bestuursvergadering van 4 september 2017 is dan ook besloten om (indien er zich geen nieuw 

bestuur aanmeld) de personeelsvereniging in de nabije toekomst op te heffen. 

Dit besluit zal in de ledenvergadering in maart 2018 worden voorgelegd aan onze leden. 

Met vriendelijke groeten. 

Gerard Franx, Voorzitter personeelsvereniging Uniper. 

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

op de Grevelingen en wel op de vrijdagen 6 oktober 

en 17 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 
De cursus wordt weer gegeven in de Vrijwilligers-

ruimte van de RoParun-organisatie. 

De cursusavonden zijn gepland op de dinsdagavon-

den 7, 14 en 21 november.  

De kosten bedragen € 3.00 per persoon.  

U kunt zich tot 6 november opgeven  

Zaal open 19,15, aanvang cursus 19,30. 

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 

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. 

Met korting naar de Oase Bar in De Doelen 

Rotterdam.. 
Als lid van de personeelsvereniging kunt u met 50 % kor-

ting naar de Oase Bar met o.a. 

Joke Bruijs, Gerard Cox, Ron 

Brandsteder en andere bekende 

artiesten. 

U kunt de kaarten hiervoor bestel-

len via de website van De Doe-

len .U moet hiervoor een account 

aanmaken.  

U kunt de kaarten bestellen voor 

12 en 13 oktober, 25 en 26 novem-

ber en 7,8en 9 december. 

De actie code is; feestje uniper, 

kleine letters met spatie. 

Prijzen normaal van € 30,00 tot € 40,00. 
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Sinterklaasfeest op de Maasvlakte locatie. 
 Op zaterdag 25november a.s. organiseert de personeelsver-

eniging voor de (klein)kinderen van haar leden het Sint Nicolaas-

feest, 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 25 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. 

September 2017 Personeelsvereniging. 

Golf wedstrijd. 
Vrijdag 6 oktober 

De trouwe bezoekers rekenen er weer op.  

Daarom organiseert de vereniging op vrijdag 6 

oktober weer een golfwedstrijd op de golfclub 

Kleiburg. 

Adres; Krabbeweg 1, 3231 NB in Brielle, in 

Recreatiegebied Brielse Maas.  

De wedstrijdvorm is als vanouds 18-holes Stable-

ford (individueel met volledige handicap verreke-

ning). 

Aanvang wedstrijd 13.00 uur. 

Deelname voor leden € 20,00 p.p. introducés € 

45,00. Aanmelden en machtigen uiterlijk voor 30 

september met bijgevoegd formulier.  

Voor informatie kunt u terecht bij Rien Lindsen, 

Aanmelden s.v.p. zo spoedig mogelijk.  

Klaverjassen in Schiedam. 
Uiteraard houden we ook weer ons traditione-

le kerstklaverjastoernooi en bij voldoende 

spelers een klaverjasavond op maandagavond 

23 oktober, ook nu in de RoParun Vrijwilli-

gersruimte in Schiedam.  

En in overleg met hen kunnen we op de vol-

gende maandagavonden terecht en wel; 23 

oktober en 4, 11 en 18 december. 

De speelwijze blijft als vanouds; U speelt in-

dividueel, middels loting krijgt u per ronde uw 

speelmaat toegewezen. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat bij onvoldoende deelnemers 

wij mensen teleur moeten stellen.  

 

Adres; RoPa 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. 

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
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Diner dansant in restaurant de Wevershoeve Rijsoord. 
Dit jaar organiseren we weer een feestavond en wel op 18 november a.s.  

We doen het wat eerder dan andere jaren omdat we volgend jaar op 15 februari een reünie voor alle 

oud medewerkers organiseren.  

We zijn op zoek gegaan naar andere locaties omdat we de Wevershoeve , waar we de laatste keer de 

feestavond hadden gehouden, niet zo geschikt vonden. We hebben bij diverse andere locaties geke-

ken en offerte aangevraagd, maar deze kwamen allemaal veel duurder uit. We zijn dan ook met de 

Wevershoeve in overleg gegaan. Zij vertelden ons dat ze een geheel nieuw concept ontwikkeld heb-

ben en een andere zaal indeling. Deze hebben we intussen ook gezien.  

Het buffet is in de zaal aan de achterzijde neer gezet wat er een stuk gezelliger uitziet. In de zaal 

worden meer ronde tafels neergezet en waar het buffet stond worden op verzoek lange - of ronde 

tafels neergezet. Het nieuwe thema is Samen Genieten. Wat kunt u verwachten:  

De Wevershoeve vertelt. 

Het diner bestaat uit een voorgerechtenbuffet waar iedereen zelfkeuzes uit kan maken. Het voorge-

rechtenbuffet bestaat uit kleine hapjes van vlees, vis, soepjes en broodsoorten.  

De hoofdgerechten serveren we u aan tafel.  

Bij de hoofdgerechten heeft u keuze uit 5 verschillende gerechten, zoals Hollandse biefstuk, een var-

kenshaasspies met champignonroomsaus, kip saté met pindasaus en kroepoek, gebakken kabeljauw 

filet met kreeftensaus en garnaaltjes en 1 van de seizoengerechten. Alle gerechten worden voorzien 

van groente. Frites worden apart geserveerd. Voor frisse salades kunt u terecht bij het saladebuffet. 

Het dessert wordt in buffetvorm gepresenteerd. Zo kunt u lekker snoepen van het huisgemaakte 

roomijs en zoete nagerechten. 

Het “Samen Genieten” arrangement  start om 18.00 uur met een feestelijk glaasje bubbels, waarna u 

om 18.30 kunt beginnen met het voorgerechtbuffet het hoofdgerecht wordt aan alle tafels gelijktijdig 

uitgeserveerd. Tussen door kunt u genieten van live muziek en kunt u een dansje maken. Het arran-

gement is inclusief de huiswijnen, frisdranken het tapbier en de koffie en thee . Dit arrangement 

duurt tot 22.00 uur.  

 

Adres; Restaurant De Wevershoeve, Noldijk 41a, 2988 CD Rijsoord.  

 

De prijs voor leden bedraagt € 17,50 en voor niet leden € 37,50 p/p  

Aanmelden via het inschrijfformulier. 

Busreis 2018 

Uit de enquête onder de busreizigers naar Italië dit jaar is de keuze gevallen op Hongarije, Boeda-

pest.  We zijn nu druk bezig met de nieuwe busreis in 2018, welke gepland is in begin mei, dit in 

verband met sportactiviteiten in Boedapest die daar eind april plaats vinden. We denken o.a.het Bala-

tonmeer , Péts, Villány en Boedapest te bezoeken. Waarin diverse bezoeken weer worden gedaan 

denk aan een dagtocht naar de Poesta een natuurtocht langs de Donauknie, boottocht op het Balaton-

meer en in Boedapest over de Donau. We hebben gevraagd naar goede hotels, in of zeer nabij het 

centrum van de stad met een goed ontbijt en diner. Dit op veler verzoek van de reizigers. Wat inhoud 

dat de prijs wat hoger wordt als voorgaande jaren.  Zodra we wat weten,hoort u zo spoedig mogelijk 

van ons, heeft u nog wensen betreffende deze reis laat het ons weten. 
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Personeelsvereniging. September 2017 

Reünie (oud) medewerkers 15 februari 2018 

De personeelsvereniging organiseert voor alle (oud) medewerkers een reünie 

van de centrales en EZH/TZH in de provincie Zuid Holland 

 

Beste ( oud) collega’s, 

Volgend jaar op donderdagmiddag 15 februari 2018, vanaf 13.30 tot 17.00 uur, organiseert de        

Personeelsvereniging Uniper een reünie. Dit voor alle (en oud) medewerkers. 

 

Veel van onze oud collega’s hebben we n.l. niet meer gezien na hun pensionering. 

De personeelsvereniging grijpt deze laatste kans aan om alsnog oud collega’s te ontmoeten. Want na 

het sluiten van de centrales wordt de kans om elkaar te ontmoeten en gezellig over vroeger te praten 

steeds kleiner. Dit laat zich al blijken uit het feit dat wij geen gebruik meer kunnen maken van de kan-

tines. 

Overdag en avonds mag niemand meer de terreinen op van de nog bestaande centrales. Wij hebben de 

beschikking in Dordrecht over een sportkantine waar 125 personen kunnen vertoeven. Wij verwachten 

een grote toeloop en vragen u dan ook om, en dat vinden we echt heel spijtig, zonder partner te komen 

naar deze reünie. Wij, het bestuur van de p.v. Uniper, willen deze middag graag voor u verzorgen en 

vragen het volgende: Hebt u nog foto’s uit uw actieve loopbaan, zo ja stuur deze naar ons toe (adres 

zie onder) met op de achterkant je naam en adres dan krijgt u deze na de reünie weer terug.  

Wij zijn vele oud collega’s uit het oog verloren dus vragen wij u: geef het door, geef het door. Wat 

moet u doen om naar deze reünie te komen: 

Het bijgesloten formulier zo snel mogelijk in vullen en op sturen (eventuele foto’s meesturen). Zodra 

er voldoende aanmeldingen zijn kunnen wij verder met de organisatie.  

Aan iedere activiteit zit ook een kostenplaatje. 

Wij vragen voor de leden van de personeelsvereniging Uniper € 5,00 en niet leden € 10,00 voor de 

kosten. 

Daar staan gratis hapjes en drankjes tegenover. 

Zodra we van u de € 5,00 of de € 10,00 binnen hebben staat u genoteerd als deelnemer.  

Ook op onze site kunt u alle informatie vinden. Website; www.pv-eon-benelux.nl 

 

Bankrekeningnummer NL17INGB0009109857 t.a.v. Personeelsvereniging E.ON Benelux. 

Onder vermelding van Reünie oud medewerkers. Meer informatie is er nog niet maar met deze brief 

hopen we een begin te hebben gemaakt voor een leuke middag met oud collega’s. Ook op onze site 

kunt u alle informatie vinden. 

Hier vindt u ook het inschrijfformulier. 


