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De eerste info van 2017 met onze activiteiten en kortingen bij de NNPV! 
 

Mededeling NNPV Hoofdbestuur 
Met veel verdriet delen we met u het overlijdensbericht van onze oud-erevoorzitter Koos Kerkhof en zijn echtgenote Gré Kerkhof. 
Namens de NNPV betuigen wij ons medeleven en wens wij de naasten veel sterkte toe. 
Koos was oud-erevoorzitter van de NNPV en heeft zeer goed werk voor de personeelsvereniging gedaan. 
Met deze eretitel heeft de NNPV deze werkzaamheden op waarde willen schatten, met hem verliezen wij daarmee een hoog gewaardeerd oud-
erevoorzitter. 

 

 NNPV Activiteitencommissie HP/DP > Spaanse lessen (voor alle NNPV-leden!)                                                    nnpv.nl wil-jij-spaans-leren 
Spaans leren praten, of jouw Spaanse taal verbeteren? Dat kan weer vanaf de eerste week in februari 2017! 
NNPV organiseert weer lessen Spaans voor zowel gevorderden als (absolute) beginners. 
Tien wekelijkse lessen in Den Haag voor totaal € 100 (gezinslid: € 120), inclusief boeken en cd’s. 
Kijk verder op onze website www.nnpv.nl voor meer informatie en inschrijven. 

 

 NNPV Commissie Ede > Bingo’s in VPT Ede                       
Alvast noteren in de agenda’s! 
Paasbingo : 12 april 2017 
Kerstbingo: 13 december 2017 

 

 NNPV Ledenvoordeel > Mooie aanbiedingen! (voor alle NNPV-leden!)                                                                           nnpv.nl ledenkorting 
De feestmaand is ten einde, alle kerstspullen gaan naar zolder en ook de Personeelsvoordeelwinkel gaat opruimen! 
Sinds vrijdag 6 januari is er “MAGAZIJN UITVERKOOP” van start bij de Personeelsvoordeelwinkel. 
Profiteer van de hoogste kortingen tot wel 70% op de artikelen. Wacht niet te lang, want de aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 
Pak dus je voordeel en profiteer bij de Personeelsvoordeelwinkel! Mail nnpv@nn.nl en vraag de inlogcode als je die nog niet hebt. 

 

 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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