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Kijk voor het laatste nieuws op de website. 
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Personeelsvereniging. 

Beste leden. 
Op 2 maart  hebben we de jaarvergadering 2020 gehouden en verteld  over de vaste activiteiten die 
we dit jaar zouden organiseren. Over de busreis naar de Moezel in april en de plannen om in septem-
ber een Doedag te organiseren in Gouda. En toen viel het doek. Vanaf 12 maart  ging Nederland in 
een intelligente lockdown. 
De busreis, paasklaverjassen, verkeersinstructie, golfwedstrijd moesten we direct annuleren.  
De Soos in Dordrecht sloot ook direct. 
Toen hadden we nog hoop dat we na de zomervakantie de activiteiten weer konden opstarten, maar 
helaas. 
Met de huidige ontwikkeling van het Covid 19 virus en de daarbij behorende maatregelen achten we 
het onmogelijk om de geplande activiteiten zoals klaverjassen,  reanimatiecursus, diner-dansant en 
het Sinterklaasfeest dit najaar te organiseren. Dit zijn allemaal binnen activiteiten waarbij de 1,5 mtr. 
afstand niet te handhaven is. Ook de Soos, voorzichtig geopend gaat weer dicht. 
We hopen nu maar op een spoedige ontwikkeling van een vaccin, zodat we in 2021 de activiteiten 
weer kunnen hervatten.. 
De busreis naar de Moezel staat nu gepland op 12 april 2021. Hiervoor kunt u nog inschrijven. 
 
De golfers hebben geluk, daar dit een buitensport is.  
Rien Lindsen heeft een wedstrijd georganiseerd op woensdagmiddag 14 oktober in Rhoon, zie zijn 
mededeling. 
Loek Vermeulen hoopt eind november een dag strandvissen op de Maasvlakte te organiseren. 

Het bestuur. 

Voor spelers voor de golfwedstrijd op woensdag 14 oktober a.s., zij dienen in 
het bezit te zijn van een  GVB of hebben baanpermissie.                     
Wedstrijdvorm 18-holes Stableford (individueel met volledige handicapverrekening).  
Start vanaf ongeveer 12.00 uur.  

Aankomst vanaf 10.30 uur de koffie en thee  staat klaar. 
 
Deze wordt gehouden op de golfbaan Golfcenter- Rhoon  Veenweg 2a, 3161 EX 
Rhoon, Nederland  
 
Na afloop kan gebruik gemaakt worden van het restaurant om  
te blijven eten (op eigen kosten),  
Graag voor de start opgeven of men hier gebruik van maakt. 
De kosten voor de wedstrijd bedragen voor  
leden € 22,00 en introducés € 55,00. 
 
Aanmeldingen uiterlijk voor 6 Oktober a.s.  
(liefst zsm ivm baan reservering) 
Via het inschrijfformulier versturen naar: m.lindsen3@upcmail.nl of  
Secretariaat Uniper pers.ver. Antwoordnummer 90150, 3009 VB Rotterdam. 

Bent u dit jaar verhuisd? Wilt u dan uw nieuwe adres aan de vereniging doorgeven! 
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