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Programma   
2018  
 
November 
Zondag              25 Sinterklaasfeest RoCa 
 
December 
Maandag             3 Kerst klaverjas toernooi 
Dinsdag              4 Dagtocht Kerstmarkt Oberhausen 
Maandag 10 Kerst klaverjas toernooi 
Maandag 17 Kerst klaverjas toernooi 
 
Januari  
Donderdag        10 Nieuwjaarsreceptie in Dordrecht 
 
April. 
Zaterdag            13  Busreis Noord Duitsland met 
                                dag Kopenhagen  

December 2018 

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 

Beste leden. 
Voor dit jaar heeft het bestuur er voor gekozen om na enkele jaren weer een bustocht naar de Kerstmarkt in 
Oberhausen te organiseren. Op de heenreis krijgt u koffie/thee en koek in de bus op de terugweg een 3 gangen 
diner op een nader te bepalen locatie. Het is kort dag dus graag direct aanmelden via het inschrijfformulier op de 
site. Ook is nu de meerdaagse busreis voor 2019 vastgelegd. Beknopte informatie vindt u hier, uitgebreide infor-
matie op de website. En zet u gelijk de datum van onze nieuwjaarsreceptie op donderdagmiddag 10 januari in 
Dordrecht in uw agenda. Tot ziens op een van onze activiteiten.                                                        Het bestuur. 

Personeelsvereniging. 

Kerstmarkt Oberhausen.              4 december 
We vertrekken om 08.30 uur vanaf de RoCa naar het 
Centro Shopping Center bij Oberhausen. 
Onderweg, in de bus, koffie/thee met een koek (van de 
bakker). 
Aankomst in Oberhausen ca. 11.30 uur. Het Centro biedt 
een aaneenschakeling van shops en warenhuizen, verdeeld 
over twee verdiepingen. Buiten het overdekte gedeelte is 
er een gezellige kerstmarkt met 150 kraampjes. 
Om 17.00 uur wordt u weer in de bus verwacht. 
Onderweg, rond 18.30 sluiten we de dag af met een 3 gan-
gen diner. We verwachten om ongeveer 22.00 uur weer in 
Rotterdam terug te zijn. 
De prijs voor deze dag bedraagt voor leden € 20,00 p.p. 
Voor introducés bedraagt de prijs € 45,00. 
Aanmelden via het inschrijfformulier op de website. 
Informatie; Rien Lindsen, mob. 06 55382337 
en email; m.lindsen3@upcmail.nl 

8 daagse excursiereis Noord Duitsland. 
Voor de meerdaagse busreis komend jaar is gekozen voor 
een reis naar Noord Duitsland waarbij op de 7de dag een 
bezoek wordt gebracht aan Kopenhagen. 
Andere hoogtepunten van deze reis zijn een bezoek aan 
de steden Rostock en Wismar en het eiland Rügen. Ver-
der een rit met een stoomtrein. 
Zaterdag 13 april vertrekken we uit Rotterdam naar 
Güstrow, waar we het diner gebruiken. 
Zondag; Bezoeken we met een gids Rostock, Daarna via 
Bad Doberan naar Kühlungsborn, maar dit traject doen 
we met een antieke stoomtrein. 
Maandag Bezoek aan het waddeneiland Rügen. Het diner 
gebruiken we weer in het hotel in Kühlungsborn. 
Dinsdag; Natuurtocht door het merengebied van Meck-
lenburg en het plaatsje Waren-Müritz. Hierna keren we 
weer terug naar Kühlungsborn voor het diner en de over-
nachting. 
Woensdag; In de ochtend bezoeken we eerst Schwerin 
met het beroemde slot.  In de middag bezoeken we de 
Hanzestad Wismar. 
Donderdag; Via een mooie route door de Holsteinische 
Schweizrijden we naar Lübeck. ‘s Avonds gaan we in 
Travemünde aan boord van de nachtferry. 
Vrijdag; Terwijl we Trelleborg binnenvaren gebruiken we 
het ontbijt aan boord. Via de nieuwe brug-tunnel die Zwe-
den met Denemarken verbindt rijden we naar Kopenha-
gen, dat we met een tour, met een Nederlandse gids, be-
zoeken. De middag in Kopenhagen is vrij. 
Zaterdag; Met de nachtferry terug naar Travemünde met 
ontbijt aan boord. Daarna terug naar Rotterdam. Onder-
weg stoppen we nog voor het afscheidsdiner.  
Naar verwachting om 18.00 uur terug in Rotterdam 

De reisdatum is van zaterdag 13 april in tot en met zaterdag 
20 april. Deze 8daagse reis kost voor leden € 592,00 p.p. 
Toeslag 1persoonskamer oor € 160,00. 
In verband met de reserveringen voor de hotelkamers en 
hutten aan boord van de nachtferry, graag zo spoedig moge-
lijk aanmelden.  

Aanmelden voor 27 november a.s. 
De reissom na 1 januari betalen. 
Het volledige programma vindt u op de website. 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Rien lindsen. 
Mob; 06 55382337 en email; m.lindsen3@upcmail.nl 

Busreis Kerstmarkt  

Aanmelden voor 20 november a.s. 


