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Programma   
2020 
 
April 
 
Maandag              6  Paasklaverjassen Schiedam 
 
Donderdag          16 Verkeersinstructie Dordrecht 
 
Woensdag          22 Busreis Moezel 
 
Mei 
 
Vrijdag  22 Golfwedstrijd Brielle 
 
September 
 
Woensdag             23 Doedag Gouda 
 
November 
  
Zondag               22   Sinterklaasfeest Roca 

Maart 2020 

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 

Personeelsvereniging. 

Verkeersinstructie 2020 
(Indien de kantineweer geopend is). 
Op donderdagmiddag 16 april 2020 is de instructie-
middag waar de allerlaatste verkeersregels en nieuwe 
verkeersborden die eventueel per 1 januari 2020 inge-
gaan zijn zullen worden behandeld.   
Zaal open om 13.00 uur en aanvang 13.30 uur.  
De middag vindt plaats, gelijk met de wekelijkse 
Soos in Dordrecht.  Deze middag kunt u meedoen aan 
quizje waarin u, uw kennis van de verkeersregels kunt 
testen.  
De middag wordt verzorgd door Dhr. J de Zeeuw en 
zijn echtgenote, zij zijn nu adviseurs voor verkeerson-
derwijs.  
De prijs voor deze middag bedraagt € 3,50 p/p.  
Voor deelname inschrijven via het PV inschrijf for-
mulier.  
De entreeprijs graag ter plaatse contant voldoen.  
U hoeft alleen een pen mee te brengen en evt. een 
notitie boekje.  
De plaats van de instructie is; 
Kantine van Voetbalvereniging GSC. 
Nieuwe Noordpolderweg 12, 3312AD Dordrecht. 
corvdmeulen871@gmail.com. 

Golf wedstrijd Brielle. 
Vrijdag 22 mei 
De trouwe bezoekers rekenen er weer op.  
Daarom organiseert de vereniging op woensdagmid-
dag 22 mei 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 Stableford 
(individueel met volledige handicap verrekening). 
Aanvang wedstrijd 13.00 uur. 
Deelname voor leden € 20,00 p.p. introducés € 45,00. 
Aanmelden en machtigen uiterlijk voor 15 april met 
bijgevoegd formulier.  
Voor informatie kunt u terecht bij Rien Lindsen, 
Aanmelden s.v.p. zo spoedig mogelijk.  

Beste leden. 
Op dit moment is Nederland en de overige wereld in de ban van het Corona-virus en dat haalt ook de plannen 
van de verenging voor de komende tijd door de war. Toch willen we er op vertrouwen dat de nu door de over-
heid genomen en voorgestelde maatregelen er voor zorgen dat we over enige tijd het normale leven weer kunnen 
hervatten. Dan organiseren we in ieder geval weer een aantal klaverjasavonden en hebben we het plan om in no-
vember een diner-dansant te organiseren.  
Voor nu betekend dit dat de Paasklaverjasavond van 6 april komt te vervallen. Tourorganisatie Effeweg biedt 
aan de busreis naar de Moezel te verplaatsen naar 15 oktober dit jaar. De Soos in Dordrecht is tot nader orde ge-
sloten. Voor de overige geplande activiteiten geldt uiteraard dat er wordt gehandeld naar de situatie op dat mo-
ment.  
We willen u in ieder geval wijzen op de reeds geplande Doedag in Gouda. 
Het laatste nieuws over de vereniging leest u altijd op de website.  
Wees zuinig op u zelf en de uwen. 
Het bestuur. 

Verplaatst.
 

Afgelast 
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Foto: Nick Blakenburg 

DOE-DAG NAAR GOUDA. 

Op 23 september organiseert de PV Uniper voor haar leden een dagtocht naar Gouda. 
De dag begint om 10:00h bij het Hofje van Jongkind en 
eindigt na een vaartocht om 17:00h. Gouda nooit bezocht? Dan is dit uw kans! 

U moet op eigen gelegenheid naar het Hofje van Jongkind komen. 
Adres: Zeugstraat 28, 2801 JC Gouda. 

Er zijn 2 parkeergelegenheden die vrijwel even ver van het Hofje vandaan liggen. 
Dat zijn Klein Amerika en parkeergarage Nieuwe Markt. 
Vanaf beide locaties loopt u in ca. 10 minuten naar het Hofje. 
Er rijden geen bus of andere vervoersmiddelen. 

Voor Klein Amerika betaalt u € 1,70 per uur en € 8,00 voor een hele dag. 
Q-park Nieuwe Markt is € 1,00 per 26 minuten 
of een gedeelte hiervan en max. € 12,00 per dag. 

10.00h – 10.45h Koffie met assorti gebak bij Hofje van Jongkind. 
11.00h – 12.30h Stadswandeling met het Goudse gidsen gilde 
12.30h – 13.45h Belvedère Gouds momentje “lunch inclusief twee drankjes”. 
14.00h – 15.00h Sint-Janskerk met audiotour, geen gidsen. 
15.30h – 17.00h Reederij de IJsel met twee boten. 

De kosten voor deze dag zijn € 20,00 pp. 
Voor introducés ca. € 47,50 pp. 

Personeelsvereniging. Maart 2020 


