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Beste leden. 
Eindelijk weer een nieuwsbrief van de vereniging. Na anderhalf jaar durven we weer voorzichtig naar de toe-
komst van de vereniging te kijken en hopen we weer enkele activiteiten te kunnen organiseren. 
Het Sinterklaasfeest voor (klein)kinderen staat intussen op de site en zal zondagmiddag 21 november worden 
gevierd op de RoCa-locatie. Bij voldoende deelname willen we ook weer graag het kerstklaverjastoernooi 
organiseren. Hiervoor kunnen we dan terecht in de Roparun-vrijwilligersruimte in Schiedam.  
Het nieuwe jaar 2022 zouden we dan graag weer openen met een nieuwjaarsreceptie in de voetbalkantine in 
Dordrecht. Laat ons weten, bij voorkeur via het e-mail adres van de vereniging, of u interesse heeft om 
aan deze activiteiten deel te nemen. 
We hopen u binnenkort weer te kunnen ontmoeten.                                                                          Het bestuur. 

Contact met de vereniging. 
Bij het bezorgen van het kerstpakket vorig jaar bleek, 
dat wij niet altijd het juiste adres van u hebben. Wijzi-
gingen graag doorgeven via het postadres of het email-
adres van de vereniging. 

Programma   
Najaar 2021 
November           
Zondag           21 Sinterklaasfeest RoCa 
 
December 
Dinsdag          7  Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
Dinsdag         14  Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
Dinsdag         21  Kerstklaverjastoernooi Schiedam 
 
Januari   2022 
Donderdag      6  Nieuwjaarsreceptie Dordrecht 

Graag organiseren we weer het traditionele kerst-
klaverjastoernooi in de RoParun Vrijwilligersruim-
te in Schiedam.  
Gepland zijn de dinsdagavonden 7, 14 en 21 de-
cember. Bij deelname aan 2 van de avonden in de-
cember speelt u mee voor de toernooiprijzen.  
De speelwijze blijft als vanouds; U speelt individu-
eel, 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. 0651255070  
a.op.den.brouw@hccnet.nl. 
Laat mij even weten of u komt. 

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 

Op zondag 21 november organiseert de personeelsvereniging voor de (klein)kinderen van haar leden 
het Sinterklaasfeest in het bedrijfsrestaurant van de locatie Roca, Capelseweg 400, Rotterdam. 
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 Circuspieten. Aan het eind 
van het feest krijgen de deelnemende kinderen een cadeau van de Sint. 
Dit cadeau mag u zelf uitkiezen voor maximaal € 18.00 en alleen uit Het Speelboek van Intertoys. 
Het Speelboek vindt u op de website van Intertoys of u kunt het afhalen in de winkel. Het wordt niet 
meer huis aan huis bezorgd. (Let op: website artikelen die niet in het Speelboek staan, zijn niet altijd 
door de winkel te bestellen).  
U moet het gekozen artikel omschrijven en het artikelnummer en paginanummer uit het Speelboek 
vermelden. 
In verband met de Covid regels van het bedrijf kan maar 1 ouder/begeleider per gezin uw  
kind(eren) begeleiden.  
Het deelnameformulier vindt u op de website van de personeelsvereniging, www.pv-eon-benelux.nl 
onder tab; activiteiten, Sinterklaasfeest. U kunt het formulier hier invullen en uiterlijk 24 oktober 
doorsturen aan a.op.den.brouw@hccnet.nl of via de post aan A. Op den Brouw, De Genestetstraat 5, 
2985 CE, Ridderkerk 
U krijgt uiterlijk 17 november bericht (via uw e-mail of de post), of het kopen van het cadeau is ge-
lukt en verdere informatie over het feest en de toegang tot de locatie. Krijgt u dit bericht niet, dan is 
uw deelnameformulier niet aangekomen en moet u contact opnemen met mij. 
Voor alle vragen betreffende het Sint Nicolaasfeest kunt u terecht bij Bram, bij voorkeur via e-mail 
adres a.op.den.brouw@hccnet.nl of  telefoon 0180-422292 en mobiel 06 51255070. 
Let wel; Aanmeldingen en vragen voor het Sinterklaasfeest moeten rechtstreeks aan mij worden 
gezonden, dus niet via het e-mail of postadres van de vereniging. 
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