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Programma   
Voorjaar 2018 
 
Januari 
 
Donderdag           4   Nieuwjaarsreceptie in Dordrecht 
 
Februari 
 
Donderdag …  15   Reünie in Dordrecht. 
 
Maart 
 
Maandag         5   Alg. jaarvergadering. 
Vrijdag                 ?   Vissen op de Grevelingen.     
Donderdag       22  Verkeersinstructie. 
Maandag            26   Paasklaverjasavond Schiedam.  
 
April 
 
Zondag                 8   Marathon van Rotterdam. 
Vrijdag                 ?   Vissen op de Grevelingen. 
 
Mei. 
 
Dinsdag    1  t/m  
            vrijdag 11   11 daagse busreis Hongarije. 
Vrijdag                 ? Vissen op de Grevelingen. 
Vrijdag                 ? Golfwedstrijd op Kleijburg. 

December 2017 

Vissen op de Grevelingen. 
Bij voldoende belangstelling worden er voor komend 
jaar weer 5 á 6 visdagen georganiseerd. Loek is in 
overleg met de schipper voor de data.  
Eerste visdag in maart. De afvaart is om 8.00 uur en 
terug om ca. 16.00 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   
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 

Algemene Jaarvergadering 
De jaarvergadering 2018 is vastgesteld op maandag-
avond 5 maart in de vrijwilligersruimte van de Ropa-
run, Adres; Roparun vrijwilligersruimte,  
Jan van Galenstraat 42, Schiedam.  
Bedrijvenpark de VIJFSLUIZEN).  
Aanvang 19.30 uur.  

Verkeersinstructie. 
Voor donderdag 22 maart is er een informatieve 
avond gepland om u bij te praten over de nieuwste 
verkeersregels en dit weer door de heer de Zeeuw en 
zijn vrouw. Heeft u vragen geef, ze door aan Cor van 
der Meulen; cor.meulen@planet.nl. 
Deelname € 3,50 per persoon. 
Adres; Roparun vrijwilligersruimte in Schiedam.  

Beste leden. 
Nog even voor de oliebollen en het vuurwerk een bericht van de vereniging. We hopen weer een groot aantal 
leden te mogen ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie in Dordrecht op donderdag 4 januari. Ook willen we aan-
dacht vragen voor de reünie, die we op 15 februari eveneens in Dordrecht organiseren. Een aantal data staan nog 
niet vast, zoals de visdagen en de golfwedstrijd, maar eind januari krijgt u de volgende nieuwsbrief met o.a. de 
agenda van de jaarvergadering en deze data. Najaar 2018 is het voornemen weer een Doedag te organiseren.  
Fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018. 
Het bestuur. 

Nieuwjaarsreceptie in Dordrecht. 
Komt u ook naar de nieuwjaarsreceptie op donder-
dagmiddag 4 januari in Dordrecht?  
U bent hier van harte welkom op de steeds gezelliger 
en drukker bezochte nieuwjaarsreceptie van de  
vereniging.  
Adres; de kantine van Voetbalvereniging GSC aan de 
Groenezoom te Dordrecht. (sportcomplex Stads-
polders). 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 2018 wensen.  
U bent vanaf 13.30 uur welkom, einde ca. 15.30. 

Personeelsvereniging. 

Ook op alle andere donderdagmiddagen bent u op dit 
adres van harte welkom bij de Soos. U kunt biljarten, 
darten een kaartje leggen, of gezellig bij praten met 
een kop koffie/thee of een glaasje.. 
Alle informatie bij Loek Vermeulen. 
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Reünie voor alle (oud)medewerkers van E.ON en zijn voorgangers 
 
Beste ( oud) collega’s, 

Volgend jaar op donderdagmiddag 15 februari 2018, vanaf 13.30 tot 17.00 uur, organiseert de        
Personeelsvereniging Uniper een reünie. Voor alle (oud) medewerkers. 
 
Veel van onze oud collega’s hebben we namelijk na hun pensionering niet meer gezien . 

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. 

Personeelsvereniging. December 2017 

11 daagse busreis naar Hongarije. 
Van dinsdag 1 mei tot en met vrijdag 
11 mei 
Voor de meerdaagse busreis van 2018 

is gekozen voor Hongarije. 
We gaan weer op pad met Effe weg. 
We bieden deze reis aan voor  
€ 819,00 per persoon, voor leden, 
(toeslag 1 persoons kamer € 175,00). 
Na het vertrek van de RoCa locatie, 
Capelseweg 400 gaat de reis via 
Duitsland en Oostenrijk naar het  
Balaton meer. Verder worden bezocht de steden Pécs en Villány en verblijven we enkele dagen in 
Boedapest. evenals een dagje op de Poesta en een rit langs de Donau. 
De diverse entrees, het boottochtje op het Balatonmeer en de wijnproeverij in Villány zijn in deze 
prijs inbegrepen.  
Via een andere route door Duitsland gaan we weer terug naar Rotterdam. 
Het volledige programma vindt u op onze website en alle verdere informatie kunt u vragen aan  
Rien Lindsen. 
Betalen na 1 januari en voor 28 januari via  de bankrekening van de vereniging. 
Denk aan de annulerings en reisverzekering.  
Het inschrijvingsformulier vind u op onze website, www.pv-eon-benelux.nl 


