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Programma   
Voorjaar 2019 
 
Januari 
 
Donderdag         10  Nieuwjaarsreceptie Dordrecht 
 
Maart 
 
Maandag         4  Alg. jaarvergadering. 
 
April 
 
Donderdag         ? Verkeersinstructie 

Zondag                 7  Marathon van Rotterdam. 
Maandag              8  Paasklaverjasavond Schiedam.  
Zaterdag             13  8 daagse busreis Duitsland 
 
Mei. 
 
Vrijdag                 ?  Golfwedstrijd op Kleijburg. 

December 2018 

VISSEN VANAF HET STRAND 
Er is aan mij gevraagd waarom niet eens met de P.V. gaan 
vissen vanaf het strand. 
Nu kom maar op, wie wil er mee wij zorgen voor het aas. 
In de maand mei lijkt mij de beste optie. 
Als er genoeg animo voor is lijkt het mij een leuk idee, al 
zijn er wel wat beperkingen. 
Je moet een vergunning hebben  en je mag niet alle vis, 
mits deze wordt gevangen, meenemen. 
Heb je zin in  vissen vanaf het strand , wij denken aan de 
Maasvlakte,  geef je dan op. Heb U een beter idee kom er 
mee voor de dag. Ik ben benieuwd. Loek Vermeulen. 
Loekvermeulen@kpnplanet.nl 

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 2019is vastgesteld op maandag-
avond 4 maart in de vrijwilligersruimte van de Ropa-
run, Adres; Roparun vrijwilligersruimte,  
Jan van Galenstraat 42, Schiedam.  
Bedrijvenpark de VIJFSLUIZEN).  
Aanvang 19.30 uur.  

Verkeersinstructie. 
Begin april organiseren we de bekende verkeersinfor-
matie bijeenkomst om u bij te praten over de nieuw-
ste verkeersregels en uiteraard door de heer de 
Zeeuw en zijn vrouw. Heeft u al vragen geef ze door 
aan Cor van der Meulen; cor.meulen@planet.nl. 
Deelname € 3,50 per persoon. 
Datum en plaats in de komende nieuwsbrief. 

Nieuwjaarsreceptie in Dordrecht. 
Komt u ook naar de nieuwjaarsreceptie op donder-
dagmiddag 10 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 2019 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. 

8 daagse busreis naar Noord Duitsland en Kopen-
hagen. 
Op deze reis zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Bekijk het volledige programma op de website of 
neem contact op met Rien Lindsen. 06 55382337 of 
m.lindsen3@upcmail.nl 

Beste leden. 
Met deze nieuwsbrief willen we u nog even wijzen op onze nieuwjaarsreceptie in Dordrecht. Verder zijn er 
nog enkele plaatsten beschikbaar in de bus naar Duitsland komend voorjaar. Komend jaar staan ook de  
klaverjasavonden weer op het programma en een golfwedstrijd. Onze vissers willen misschien eens wat an-
ders proberen. Zet de datum, 4 maart,  van de jaarvergadering alvast in uw agenda. We horen dan graag wel-
ke activiteiten of ideeën u heeft voor de vereniging.  
Eind januari komt de volgende nieuwsbrief met daar in de agenda van de jaarvergadering en de overige plan-
nen voor het komend jaar. 
Nu rest ons nog u allen prettige kerstdagen te wensen en een voorspoedig en gezond 2019. 
Het bestuur. 
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