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 NNPV MCC > Faillissement uitgever F&L  - Computer Easy 

Tot onze grote verbazing kregen wij bij navraag het bericht dat eind vorig jaar 
de uitgever van ons lijfblad “Computer Easy” failliet is gegaan. 
Helaas is men in de consternatie ons als jarenlange trouwe klant vergeten te informeren. 
We betreuren dit ten zeerste en op dit moment proberen wij op heel korte termijn een waardig alternatief te vinden. 
Daarover binnenkort meer. Maarten de Bruin, Voorzitter MCC 

 NNPV Commissie Ede > Aanmelden Paasbingo 21 maart 2018 in VPT EDE (voor alle NNPV-leden!)               
Onze jaarlijkse Paasbingo vindt plaats op woensdag 21 maart in Ede, aanvang 19.30 uur.            nnpv.nl commissie-ede 

 NNPV Bingo Commissie > Paasbingo 23 maart 2018 in DP Rotterdam (voor alle NNPV-leden!) 

Op vrijdagavond 23 maart 2018 is in Rotterdam de Paasbingo, 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.  
We  spelen 9 ronden en er is een kinderbingoronde voor kinderen van 5 t/m 13 jaar. 
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 via:                  nnpv.nl/bingo 
 
 
 

 NN voordeel > Korting bij Corendon! 
Werk je bij NN Group in Nederland ontvang je weer 5% korting. 
Dit is een korting op de HR pagina en is NIET van de NNPV. 
We hebben hier wel veel vragen over ontvangen daarom hierbij de link naar de HR pagina. sam.communities/service 
 

 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 
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