
NNPV Info 2016.12.1 
 

Profiteer ook in deze laatste maand van 2016 nog van mooie activiteiten en kortingen bij de NNPV! 
 

Mededeling NNPV Hoofdbestuur 
De NNPV-onderafdelingen “Toerfietsen” en “Tafeltennis EDE” hebben aangegeven helaas per 31-12-2016 te stoppen. 
Helaas! Een belangrijke reden hiervoor is het relatief gering aantal (nieuwe) actieve leden binnen die onderafdelingen. 
Wij bedanken de bestuurders voor alle getoonde inzet en de mooie activiteiten die zij jarenlang hebben georganiseerd. 

 

NNPV Ledenvoordeel > Mooie aanbiedingen! (voor alle NNPV-leden!)                                                           nnpv.nl ledenkorting 
 Rustaagh, hét trendy kledinglabel voor de nieuwe generatie. Op www.rustaagh.nl krijgen wij 20% korting. Gratis verzending! 

 Vanaf vrijdag 2 december 12.00 uur “DECEMBER DEALS” bij de Personeelsvoordeelwinkel! Mail nnpv@nn.nl en vraag de inlogcode als je die nog niet hebt. 

 Kaarten voor bioscoop Pathé zijn te bestellen via www.pvholland.nl. Klik daar linksboven op “winkel” en dan op het plaatje. Voor slechts € 15 met twee personen 
naar de bioscoop op alle dagen van de week, of voor € 12 met z’n tweeën ’s maandags t/m donderdags. Deze kaarten zijn geldig tot en met 30-11-2017. 

 Aanbieder “Corporate Beauty” stopt helaas met hun aanbod op het gebied van persoonlijke verzorging. Er kan niet meer met korting worden besteld. 

 
En eerder gecommuniceerde activiteiten die nogmaals zeker de aandacht verdienen: 

 Dutch Snow Time! 22 t/m 29 april 2017 wintersport-week in Val Thorens (Frankrijk).   nnpv.nl/info-en-aanmelden  
Geniet van de wintersport en de après-ski, meld je vóór 10 december aan. Leden van Excursie: extra korting. 

 

 NNPV Bingo Commissie > Kerstbingo 16 december 2016 in DP Rotterdam    nnpv.nl/bingo-rotterdam 
Vrijdagavond 16 december 2016 is in Rotterdam de Kerstbingo. Zaal open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. 

 

 NNPV Commissie Ede > Kerstbingo 14 december 2016 in VPT Ede     nnpv.nl/commissie-ede                        
Woensdagavond 14 december 2016 is er in Ede de Kerstbingo. Zaal open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. 

 

 NNPV Activiteitencommissie HP/DP > Stipstijl workshop. Kerstworkshops 
- Stipstijl workshop (ook voor gezinsleden en introducés)        nnpv.nl/commissie-dp-hp  
Porselein schilderen met stipstijl techniek, donderdagavond 8 december 2016. Leden slechts € 12,50! 
De workshop gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Vrijdag 2 december laatste aanmeldmogelijkheid! 
- Kerstworkshops HP Den Haag en DP Rotterdam (ook voor gezinsleden en introducés)    nnpv.nl/commissie-dp-hp 
De Kerstworkshops gaan definitief door. Vrijdag 2 december is de laatste aanmeldmogelijkheid!  

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

 

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