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Programma   
 
Najaar 2018 
 
September 
 
Dinsdag             25  Doedag Schiedam 
 
Oktober 
 
Vrijdag                 5  Vissen op de Grevelingen 
 
November 
  
Vrijdag                 9   Vissen op de Grevelingen     
 

Zondag               25   Sinterklaasfeest. 

Juni 2018 

Geachte leden, 
U bent ongetwijfeld al door vele bedrijven en instanties benaderd i.v.m de AVG persoonsgegevens.  
Om deze reden krijgt u de nieuwsbrief eenmalig per post gestuurd en vindt u het beleid van de vereniging in de 
bijgevoegde brief. 
Ook willen we u onze plannen voor het komend najaar vertellen.  
Op dinsdag 25 september organiseren we een Doedag in Schiedam het programma vindt u hieronder. 
En belangrijk voor de (groot)ouders. Dit jaar vieren we het Sinterklaasfeest op zondagmiddag  25 november. 
De agenda is nog wat leeg, daar we de data, op welke avonden wij terecht kunnen in hun kantoor in Schiedam, 
voor o.a. het klaverjassen en de reanimatie-lessen nog moeten afspreken met de RoParun organisatie. Ook is het 
de bedoeling weer een golftoernooi te organiseren. 
Zodra wij deze data weten komen ze op de website en in september krijgt u de nieuwsbrief met alle benodigde 
informatie in uw emailbox. 
Wij wensen u een mooie zomer en tot ziens in het najaar. 
Het bestuur. 

Vissen op de Grevelingen. 
Nog 2 keer dit jaar worden de hengels uitgeworpen op 
de Grevelingen en wel op de vrijdagen 5 oktober en 9 
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. 

 
 
 

Doedag  
Schiedam. 
 
 
 
 
Op dinsdag 25 september organiseren we een Doedag 
in  Schiedam. 
De bedoeling is dat u op eigen gelegenheid naar 
Schiedam komt.  
Komt u met de auto, dan kunt u gratis parkeren bij de 
Nieuwe haven. Schiedam is natuurlijk ook goed be-
reikbaar met openbaar vervoer. 
Het programma is als volgt; 
10.45 wordt u ontvangen met koffie/thee en gebak.             
11.45 met de fluisterboot varen door de stad. 
13.00 gezamenlijke lunch, met soep, kroket, be-         

legde broodjes met koffie/thee of melk. 
14.30 stadswandeling met gids met bezoek aan de 

Branderij van het Jenevermuseum  
15.45 Einde van de Doedag. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er een 
tweede groep gemaakt. Deze gaat dan eerst wandelen 
en na de lunch varen. 
De kosten voor deze dag bedragen voor leden  
€ 25,00 per persoon. Introduces € 49,00 per persoon. 
Aanmelden voor 1 september. 

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. 

Sinterklaasfeest  
Ja, u leest het goed voor het eerst in de geschiedenis 
van de vereniging gaan we het Sinterklaasfeest vieren 
op zondagmiddag 25 november.  
Wij denken een hele leuke groep gevonden te hebben, 
maar die konden we alleen nog maar op die middag 
boeken. Verder zal het feest op de bekende manier 
worden gevierd. In de nieuwsbrief in september krijgt 
u alle informatie en het inschrijfformulier.    


