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 NNPV Bingo Commissie > Aankondiging Nazomerbingo in DP (voor alle NNPV-leden!) 
 

Op vrijdagavond 30 september 2016 is in Rotterdam de Nazomerbingo.  
In restaurant The World op de 3

e
 etage in DP. 

Het wordt weer een gezellige avond met een hapje en een drankje en veel mooie prijzen.  
 

Meld je aan via www.nnpv.nl/bingo 
 
 

 NNPV Ledenvoordeel > Mooie aanbiedingen! (voor alle NNPV-leden!)                                                                     
- Bezoek de FWP-site: Goedkoop entreekaartjes: Walibi Fright Nights voor 25 euro p.p. mail rechtstreeks naar pvholland14@gmail.com 

Je bent nergens, maar dan ook nergens veilig tijdens het gruwelijke evenement “Halloween Fright Nights” in Walibi. 
Je grootste nachtmerrie wordt werkelijkheid. Je schreeuwt om hulp, maar guess what: no one can hear you…  
Ben jij klaar voor een avond uit je engste dromen? In de weekenden van 8 t/m 30 oktober worden nachtmerries werkelijkheid. 
Walibi Holland viert Halloween en wordt overgenomen door freaks met kettingzagen en roestige bijlen. 
Kaarten voor toegang tot Walibi kosten voor ons geen € 37,00 maar slechts € 25,00 (attentie: op=op). 
Stuur een e-mail rechtstreeks naar pvholland14@gmail.com met het aantal kaarten en de datum waarop je er naar toe wilt, en ook 
graag een telefoon nummer waarop je te bereiken bent. 
Je ontvangt van FWP (Federatie West-Nederlandse Personeelsverenigingen/J. Kap) vervolgens een betaalverzoek en worden de kaarten via FWP geregeld. 
De bestellingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst, op=op! 
Attentie, voor 20 euro extra is het ook mogelijk om toegang tot 4 spookhuizen erbij te bestellen.  

- Personeelsvoordeelwinkel          nnpv.nl ledenkorting 

Nu de dagen korter worden en de temperaturen langzaam dalen, wordt het hoog tijd je voor te bereiden op het najaar. 
Vanaf vrijdag 7 oktober om 12:00 uur gaat het thema “HERFSTKNALLERS” van start bij de Personeelsvoordeelwinkel. 
Bekijk snel de beste aanbiedingen, profiteer van kortingen tot wel 70% en maak je klaar voor het najaar! 
Wij wensen je voordelig winkelplezier! 
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