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 NNPV Afdeling Excursie 

De activiteiten van de Afdeling Excursie gaan per 1 januari 2018 over naar de Activiteitencommissie(s) van de overkoepelende NNPV. 
Als gevolg daarvan zal de Afdeling Excursie als zelfstandige afdeling ophouden te bestaan. info afdeling excursie 

 

 NNPV Bingo Commissie > Nazomerbingo in DP (voor alle NNPV-leden!)  nnpv bingo 
Op vrijdagavond 22 september 2017 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.  
     De zaal gaat open om 19:00 uur, om 19:30 uur beginnen we.  
     Wil je meespelen met de NNPV Bingo? Je kunt je daarvoor aanmelden: nnpv bingo 
 

 
 

 NNPV 33e Schaaktoernooi > Start: 25 september 2017!    nnpv.nl 33e-afdelingentoernooi-schaken 
Hou je van schaken? Lees dan verder en doe mee! 
Het afdelingentoernooi schaken is bedoeld voor iedereen, lidmaatschap van de NNPV is niet noodzakelijk. 
Verder staat het plezier in een spelletje correspondentie schaak voorop! 

 

 NNPV Ledenvoordeel > Mooie aanbiedingen! (voor alle NNPV-leden!)  nnpv.nl ledenkorting 
Vakantie weer voorbij en lekker uitgerust?! Vanaf 1 september om 12:00 uur gaan we GEZOND WEER AAN DE SLAG bij de Personeelsvoordeelwinkel! 
Ontvang exclusieve kortingen op de allerleukste merkartikelen om vol goede moed het najaar in te gaan. 
Dus sla je slag! Schrijf je in voor de nieuwsbrief om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwe aanbiedingen. 
Wij wensen iedereen gezond en voordelig winkelplezier! Ook tijdens de vakantie draaien wij op volle toeren. 

 

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

 Voor foto’s van een NNPV activiteit! nnpv.mijnalbums.nl wachtwoord: nnpv4you 
 

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

 

https://www.nnpv.nl/ledenkorting
https://www.nnpv.nl/afdelingen/excursie/
https://www.nnpv.nl/bingo
https://www.nnpv.nl/bingo
https://www.nnpv.nl/nieuws/33e-afdelingentoernooi-schaken/
https://www.nnpv.nl/ledenkorting
https://www.nnpv.nl/nnpv-info-s/
http://nnpv.mijnalbums.nl/
mailto:nnpv@nn.nl
http://www.twitter.com/nnpv4u
http://www.facebook.com/nnpv4u
https://scp.insim.biz/communities/service/html/communityview?communityUuid=cc2af5fa-66df-49ae-a740-832e436fe591
http://www.nnpv.nl/

