
NNPV Info 2016.10.2 
 

Hierbij weer nieuwe activiteiten en aanbiedingen van de personeelsvereniging. 
 

 NNPV Excursie en Commissie Ede > Kerstmarkt Münster (ook voor gezinsleden en introducés!) 

Ga mee naar de kerstmarkt in Münster (Duitsland)! 
Zaterdag 17 december 2016. Slechts € 10 voor leden, inclusief bus. 

Bezoek het pittoreske Münster en geniet van de kerstmarkt. 
Busvervoer vanuit Den Haag, Rotterdam en Ede. 
Informatie en aanmelden: nnpv.nl/info-en-aanmelden 

 

 NNPV Activiteitencommissie HP/DP > Kerstworkshop (ook voor gezinsleden en introducés!) 

Na de succesvolle kerstworkshops vorig jaar, verzorgt bloembinderij De Nobel nu voor het tweede jaar weer kerstworkshops. 
Dit onder ervaren begeleiding en met veel mooie materialen in diverse kleuren en goede gereedschappen. 
Dinsdag 13 december in HP Den Haag, woensdag 14 december in DP Rotterdam, vanaf 19.00 uur. 
De kosten zijn slechts € 12,50 voor een NNPV-lid en € 15 voor een gezinslid, introducé betaalt € 30. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 2 december. Voor informatie en aanmelden: nnpv.nl/info-en-aanmelden 

 

 NNPV Ledenvoordeel > Mooie aanbiedingen! 
- Winterfair in Ahoy € 6,50 

Shop en geniet op de Winterfair in de Rotterdam Ahoy. Van 30 november t/m 4 december, 10:00 tot 17:30 uur. 
Let op: de kaarten zijn op datum. Bestellen en per iDeal betalen via www.pvholland.nl (klik op: Winkel) en niet bij NNPV. 
Kaarten € 6,50 per persoon, enkel per twee te koop. 

- Autosalon in Ahoy € 7,00 
Bezoek dé beurs voor autoliefhebbers. Voor kinderen is er o.a. een kartbaan en een parcours voor veiligheid. 
Van 24 t/m 27 november geopend op diversen tijden. Let op: de kaarten zijn op datum. 
Bestellen en per iDeal betalen via www.pvholland.nl (klik op: Winkel) en niet bij NNPV. 
Kaarten € 7,00 per persoon, enkel per twee te koop. 

 Vergeet de Shirt by Hand actie niet! 
NNPV-leden 10 euro extra korting bij aankoop van twee op maat gemaakte overhemden. 
Vandaag donderdag 27 oktober nog in HP Den Haag van 11.30 tot 13.30 uur bij de Peperbus (7e etage Hoogbouw). 
Zie verder: nnpv.nl commissie dp/hp 

 

NNPV Info gemist? Kijk op NNPV.nl 
Eerdere NNPV Info’s zijn te vinden onder een pagina op NNPV.nl – NNPV Info’s: nnpv info’s 

 

Info: nnpv@nn.nl |Twitter | Facebook | NNPV community op SAM | www.nnpv.nl 
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