NNPV Info 2019.2.1
De eerste info van 2019 met onze activiteiten!

➢ NNPV Ledenvoordeel > Diergaarde Blijdorp Special (voor alle NNPV-leden!)
We hebben inmiddels de nieuwe kortingscode voor het abonnement van Diergaarde Blijdorp gekregen. Dit jaar is de korting maar liefst 30%.
Stap 1: Op de site van de federatie van west Nederlandse personeelsverenigingen is, zodra je inlogt, de bestel module te vinden.
Bijgevoegd een pdf met o.a. de code voor toegang tot die site, daarna onderstaande code gebruiken.
- Ervaring leert dat het kopiëren uit de pdf van gebruikersnaam en wachtwoord voor de site van de FWNPV beter werkt dan typen. Stap 2: De code voor de korting op het abonnement mail: NNPV@nn.nl
Hoop dat jullie hiermee aan de slag kunnen…..
Heb je vragen, mail ze de NNPV@nn.nl.

➢ NNPV MCC > Nu eindelijk mogelijk! Een computerblad naar uw keuze bij de MCC.

nnpv computerclub
Wij zijn voortdurend in gesprek met onze leveranciers om voor onze leden de meest passende computerinformatie te bieden.
De afgelopen 5 jaren ontvingen de MCC-leden het blad Computer Easy aangevuld met een of twee specials per jaar.
Door het faillissement van de uitgever zijn wij begin 2018 overgestapt naar het blad Tips & Trucs aangevuld met specials.
Wij zijn erg blij de MCC-leden nu een zelf gekozen blad te kunnen aanbieden.
Ieder MCC lid kan het blad uitzoeken dat haar/hem het beste past.
Wordt “weer” lid van onze computerclub de MCC ……

➢ NNPV Commissie Ede > Bingo’s in VPT Ede
Alvast noteren in de agenda’s!
Paasbingo : 17 april 2019
Kerstbingo: 11 december 2019

➢ NNPV Info gemist? Kijk op NNPV.nl
Eerdere NNPV Info’s zijn te vinden op NNPV.nl onder NNPV Info’s:
Voor foto’s van een NNPV activiteit! nnpv.mijnalbums.nl
Wachtwoord: mail naar nnpv@nn.nl
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