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Programma   
Najaar 2018 
 
September 
 
Dinsdag           25 Doedag Schiedam 
Vrijdag            28 Golftoernooi op baan Kleiburg 
 
Oktober 
 
Vrijdag                5 Vissen op de Grevelingen 
Maandag  29 Klaverjasavond Schiedam 
 
November 
  
Dinsdag             6 Reanimatiecursus  
Vrijdag                9 Vissen op de Grevelingen     
Dinsdag           13 Reanimatiecursus  
Dinsdag       20 Reanimatiecursus  
Zondag              25 Sinterklaasfeest RoCa 
 
December 
 
Maandag           3 Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
Maandag           10 Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
Maandag           17 Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
 
Januari  
Donderdag      10 Nieuwjaarsreceptie Dordrecht 

September 2018 

Geachte leden,  
Dit jaar is er geen feestavond aan het einde van het jaar. Wel zijn we druk bezig met een busreis naar de kerst-
markt in eind november begin december, welke we af willen sluiten met een diner. 
Betreffende de meerdaagse busreis in 2019, er is een keuze gemaakt door de reizigers van afgelopen jaar, de 
voorkeur ging uit naar Zuid-Engeland/ Wales. Ook zijn we hier mee bezig om weer een leuk programma voor op 
te zetten, in de periode eind april begin mei 2019. Zodra er meer bekend is zullen wij u informeren. Verder vindt 
u weer de vertrouwde activiteiten zoals het vissen, golfen en klaverjassen. Uw kennis en kunde betreffende re-
animatie kunt u ook weer bijwerken in november. Het Sinterklaasfeest wordt dit jaar gevierd op zondagmiddag 
25 november op de locatie RoCa. 
Tot ziens op 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 5 oktober 
en 9 november. Indien het weer het toelaat is de af-
vaart 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. 

Reanimatie en AED cursus 
 
Binnenkort is het weer zover. We hebben onze in-
structeur weer bereid gevonden om weer instructie te 
geven.  
De cursusavonden zijn gepland op de dinsdagavon-
den 6, 13 en 20 november.  
De kosten bedragen € 3.00 per persoon.  
Inschrijven via het activiteitenformulier en dan  
opsturen via de post naar de PV.  
U kunt tot 1 november inschrijven.  
Zaal open 19,15, aanvang cursus 19,30. 
Adres; RoPa Vrijwilligersruimte, Jan van Galenstraat 
42, Schiedam. (Bedrijvenpark de VIJFSLUIZEN).  
Voor verdere informatie, zie de website of bij Cor 
van der Meulen, via 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. 

Soos Dordrecht 

 
Iedere donderdagmiddag is er soos in Dordrecht. In 
de voetbalkantine van GSC/ODS.  
Adres; Nieuwe Noordpolderweg 12, 3312 AD   
Dordrecht. Zaal open om 13.15 uur.  
Naast gezellig koffie drinken of een wijntje of biertje 
en het bekende praatje pot, kunt u er biljarten. Er is 
een groep bezig met darten, eerlijkheidshalve met 
eigen spelregels. Verder staat er een speeltafel 
voor  tafelvoetbal  en kan er worden gekaart, indien 
er voldoende spelers voor zijn. Kom eens kijken. 
We blijven open tot ongeveer 15.45 uur.  
Informatie bij Loek Vermeulen. Tel. 078 6210910 
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Sinterklaasfeest op de locatie RoCa 
 Op zondag 25november a.s. organiseert de per-
soneelsvereniging voor de (klein)kinderen van haar 
leden het Sint Nicolaasfeest, in het bedrijfsrestaurant 
van de locatie RoCa.  
Het programma is afgestemd op kinderen van 2 t/m 8 
jaar. 
Het feest begint om 14.30 uur en duurt tot ca.16.00 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 kin-
deren een cadeau van Sint Nicolaas. Dit cadeau moet u 
zelf kiezen voor maximaal € 15,00 uit het Speelboek van Intertoys dat vanaf 8 oktober huis aan huis 
wordt bezorgd. Dit Speelboek is ook vanaf die datum op internet te raadplegen.  
U moet het gekozen artikel omschrijven en het artikelnummer en paginanummer uit het Speel-
boek vermelden.  
Het deelnameformulier stuurt u uiterlijk 19 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 2018 Personeelsvereniging. 

Golf wedstrijd op baan Kleiburg. 
 
Vrijdag 28 september. 
De trouwe bezoekers rekenen er weer op.  
Daarom organiseert de vereniging op vrijdag 
28september 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 Sta-
bleford (individueel met volledige handicap verre-
kening). 
Aanvang wedstrijd 12.06 uur. 
Deelname voor leden € 20,00 p.p. introducés € 
45,00. Aanmelden en machtigen uiterlijk voor 15 
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 
29 oktober, ook nu in de RoParun Vrijwil-
ligersruimte in Schiedam.  
En in overleg met hen kunnen we voor het 
kersttoernooi in december op de maandag-
avonden van 3, 10 en 17 december terecht. 
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; 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. 
Laat mij even weten of u komt. 
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http://www.pv-eon-benelux.com/
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