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Jubileum editie 60 jaar
personeelsvereniging

Voorwoord
Ik durf er een goede fles wijn om te verwedden dat mijn voor-voor-ganger
niet direct verwacht had, dat hij in januari 2022 in het zonnetje gezet zou
worden als ‘aanjager’ van de personeelsvereniging.
Dr. G. Nieuwenhuis was geneesheer-directeur van het ziekengasthuis te
Gorinchem. In 1939 werd hij de eerste internist in het ziekengasthuis met
78 bedden. Toen de personeelsvereniging in 1962 werd opgericht, was dat al
het (oude) Beatrixziekenhuis. 60 jaar later is dat uitgegroeid tot Rivas Zorggroep die ziekenhuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg, huren met zorg, wijkverpleging en revalidatie biedt.
En dat kan Rivas alleen dankzij de tomeloze inzet van circa 4.800 medewerkers en circa 1.200
vrijwilligers. Zoals het op de website van Rivas staat: “Goed op elkaar afgestemde zorg. Dát is de
kernkwaliteit van Rivas. Hierdoor zijn cliënten verzekerd van zorg die direct, dichtbij en goed is
geregeld. Iedere dag opnieuw laten de medewerkers van Rivas zich inspireren door wat cliënten
nodig hebben en willen.” Wat in 60 jaar hetzelfde is gebleven: de medewerkers maken Rivas.
Daarom mag Rivas zich gelukkig prijzen met een actieve personeelsvereniging die vol plannen
zit voor 2022. Zoals ze over zichzelf schrijven op Personeelsvereniging Rivas Zorggroep | Wat wij
doen (pvrivas.nl): “De personeelsvereniging (PV) is er voor en door personeelsleden, oud
medewerkers en vrijwilligers van Rivas. <…> We organiseren activiteiten om collega’s eens anders
dan in de werksituatie te ontmoeten. Op die manier dragen we er graag aan bij om je werk samen
met collega’s nog aangenamer te maken.” Hoe leuk is het om kennis te maken met een
zorgmedewerker op een afdeling in één van onze verpleeghuizen, een voedingsassistent in het
ziekenhuis, een adviseur kwaliteit & veiligheid, een OK-verpleegkundige, iemand van de repro,
een vrijwilliger die koffie schenkt in een woon-zorgcentrum of vul het maar in.
Om het lidmaatschap van de personeelsvereniging te bevorderen, sturen we dit jaar het
programma niet alleen aan de leden van de PV, maar aan alle medewerkers en vrijwilligers van
Rivas. De voordelen en ook de kosten van het lidmaatschap staan op de achterkant. Let op de
speciale jubileumactie om nieuwe leden te werven.
Ik sluit af met een hartelijke felicitatie aan de personeelsvereniging: PROFICIAT en namens
bestuur en directie van Rivas Zorggroep een mooi jubileumjaar 2022 toegewenst. In de hoop en
verwachting dat we in 2022 in staat zullen zijn één en ander ook fysiek te vieren.

Michiel van Roozendaal
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Wie zijn we?
De PV is er voor medewerkers, vrijwilligers en zzp’ers die voor Rivas werken.
Ga je uit dienst? Dan mag je lid blijven van de PV. Het bestuur is een
afspiegeling van deze doelgroepen:
• Carola, Jenny, Gerda, Miranda, Toon en Liesbeth werken bij Rivas
• Hans is vrijwilliger bij Rivas
• Karen en Bep zijn oud-medewerkers van Rivas

Contactgegevens:
Personeelsvereniging
Rivas Zorggroep
Postbus 90
4200 AB GORINCHEM
info@pvrivas.nl
www.pvrivas.nl

Wat doen we?
We doen wat in elke personeelsvereniging door het bestuur gedaan moet
worden: we bedenken, organiseren en begeleiden de activiteiten, we werven
nieuwe leden, we doen de administratie, we vergaderen. Dat doen we voor
jullie plezier en omdat we het zelf leuk vinden.

Waar vind je ons?
Mail ons via info@pvrivas.nl of kom naar de algemene ledenvergadering op
27 juni 2022.
Bij de activiteiten zijn altijd minimaal 2 bestuursleden aanwezig. We zijn
herkenbaar aan een oranje bodywarmer, oranje jas, oranje sweater of een
zwart poloshirt.

Jenny den
Hartog

Karen de Groot

Toon Hopkoper

Gerda
de Fockert

Bep Bakker
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Liesbeth
Schagen
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Voorwoord bestuur
In 2022 vieren we dat de personeelsvereniging
60 jaar bestaat: alive & kicking in modern
Nederlands. Daarom wordt deze gecombineerde
jubileum- en programmabrochure aan alle medewerkers en vrijwilligers gestuurd (dus: leden en
niet-leden). Dank aan de Raad van Bestuur van
Rivas Zorggroep die dit financieel mogelijk maakt.
Tot maart 2020 presenteerde de PV zich tijdens de
introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Nu deze tijdelijk niet meer plaatsvinden,
gebruiken we dit boekje om te laten zien wat de
PV doet. Een terugblik op 2020-2021 vind je
verderop in deze brochure.

Als lid van de PV krijg je korting op de activiteiten.
Je kunt altijd een introducé meenemen die ook die
korting krijgt. Let op dat je op tijd inschrijft! Als er
geen plek meer is, zetten we je op de wachtlijst.
De regels voor aanmelden, betalen en annuleren
zijn aangescherpt zie de ‘kleine lettertjes’.
In het bestuur hebben enkele wisselingen
plaatsgevonden: Carola Veenis die sinds 2007 al
bestuurslid is en sinds 2015 voorzitter was, wordt
weer algemeen bestuurslid.
“Ik doe het nog steeds met enthousiasme en
plezier, maar ik vind dat je de functie van voorzitter niet jaar in jaar uit moet vervullen omdat
je dan vastroest. Juist door roulatie komen er
verfrissende ideeën. Vandaar mijn besluit om
te stoppen als voorzitter, maar te blijven als
algemeen bestuurslid.
Ik kijk met trots en plezier terug op alle activiteiten en reizen die wij georganiseerd hebben en
ik kijk uit naar de komende activiteiten. Vooral
naar mijn info-praatjes en gesprekken in de bus
(praten ben ik goed in zoals de meeste van jullie
weten). Bedankt voor alle leuke, gezellige
momenten en tot ziens!“

Het programma voor 2022 staat in de steigers:
vaste onderdelen zoals een fietstocht, een
stedentrip en het Sinterklaasfeest wisselen we
af met verrassende uitjes: een klassiek concert,
de stad Dordrecht, de Floriade en de Maasvlakte.
Een aantal activiteiten is gepland … alhoewel voor
alle plannen natuurlijk geldt: afhankelijk van de
maatregelen van de overheid. Andere activiteiten
plannen we pas als er meer duidelijk is. En we
houden in 2022 goed in de gaten of we tussentijds een extra activiteit kunnen organiseren. Dus
check de website, let op je mail en houd de flyers
op de Rivas-locaties in de gaten.
Na een heel stil jaar 2021 pakken we extra uit:
naast het programma 2022 staan we stil bij het
60-jarig jubileum van de Personeelsvereniging
Rivas Zorggroep. Met veel plezier hebben we een
duik genomen in het archief en schetsen we op
hoofdlijnen de geschiedenis van 60 jaar PV. Vanaf
deze plek onze GROTE dank voor Marcel van de
afdeling reprografie die de vormgeving heeft
verzorgd.

Miranda Hentenaar is nu onze interim-voorzitter.
Halverwege 2021 is Liesbeth Schagen als
bestuurslid erbij gekomen.
Wij hebben heel veel zin in het jubileumjaar, we
hopen dat we veel nieuwe leden kunnen verwelkomen en graag tot ziens bij onze activiteiten!
Hartelijke groet,
De bestuursleden van de Personeelsvereniging
Rivas Zorggroep

Algemene ledenvergadering (ALV) – 27 juni 2022
Het bestuur van de Personeelsvereniging van Rivas Zorggroep nodigt je uit voor de algemene
ledenvergadering op maandag 27 juni om 19.00 uur. Tijdens deze jaarlijkse vergadering legt het
bestuur verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid. Een afwisselend team van twee
leden, de kascommissie, controleert eenmaal per jaar de boekhouding en meldt de resultaten van
deze controle in de jaarvergadering. Een mooie gelegenheid voor de leden om met het bestuur
van gedachten te wisselen over de activiteiten die door het bestuur worden georganiseerd. Deze
vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de personeelsvereniging. Wij willen graag weten
op hoeveel personen wij kunnen rekenen. Dus graag tijdig aanmelden via www.pvrivas.nl.
Kom naar de ALV als je wilt meedenken over de PV en het programma voor 2023.
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60 jaar personeelsvereniging
De PV in vogelvlucht
In 2022 is het 60 jaar geleden dat de personeelsvereniging is opgericht. Reden
genoeg om het bestaan te vieren, terug te kijken op de afgelopen jaren en het
programma voor 2022 onder de aandacht van alle medewerkers en vrijwilligers
van Rivas Zorggroep te brengen. In de terugblik vatten we steeds een periode van
10 jaar samen.
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1962 - 1972
Het bestaan van de PV is aan dr. G. Nieuwenhuis te danken. Geboren op 7 april 1910 werd hij
in januari 1939 benoemd tot eerste internist aan het ziekengasthuis. In 1960 werd het
Streekziekenhuis Prinses Beatrix geopend waar hij vele jaren leiding aan gaf als
geneesheer-directeur. De verpleegstersopleiding ging hem bijzonder ter harte. Dat de
opleiding de ‘dokter Nieuwenhuisschool’ werd genoemd, zegt genoeg. Er was weinig afleiding
in het zusterhuis waar leerling-verpleegsters tot hun diplomering woonden; en diplomeren
kon pas nadat je 21 jaar was geworden. In 1962 was dr. Nieuwenhuis van mening dat er te
weinig werd gedaan aan ontspanning en verdere ontwikkeling van het personeel. De
personeelsvereniging werd opgericht.
Uitstapjes naar filmvoorstellingen, toneeluitvoeringen, opera’s, musicals als I do, I do
(Rotterdam) en Holiday on Ice konden op grote belangstelling rekenen. Maar ook liepen de
verpleegsters in uniform mee met de avondvierdaagse, zoals op de foto uit 1967 blijkt. Niet
meer voor te stellen anno 2022.
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Titel:
De Gorcumer
Datering: 19/11/1938
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Avondvierdaagse Gorinchem-1967

1972 – 1982
In deze periode bruiste de PV van de sportactiviteiten: volleybal, zaalvoetbal, tennistoernooien
en dus ook de avondvierdaagse. De sportcommissie nam het bestuur veel werk uit handen. Maar
ook op cultureel gebied ontstonden initiatieven als toneelgroep ‘De pechvogels’ die jaarlijks een
uitvoering gaf in De Nieuwe Doelen.
Wat van alle tijden en alle verenigingen is: een slechte opkomst op de algemene leden
vergadering. Een poging om de opkomst te verhogen, door de ALV voorafgaand aan de populaire
bingo te organiseren in 1978, mislukte helaas.
En ook van alle tijden is de oproep aan leden om zich geheel belangeloos voor de PV in te zetten,
zoals een oproep voor een correspondent(e).
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-7-

1982 – 1992
Met de groei van de organisatie, konden ook bijvoorbeeld medewerkers van het Lingeziekenhuis, lid
worden. Tijdens de fusie met het Lingeziekenhuis in Leerdam ontstond muziekgroep ‘de Fusieband’ en
er waren diverse gelegenheidsmuziek- en zanggroepen.
De sportievelingen en creatievelingen vonden elkaar in een gekostumeerd volleybaltoernooi dat in
oktober 1985 werd georganiseerd. En bij het 25-jarig bestaan van het Beatrixziekenhuis in 1985 werd
namens de personeelsvereniging een aquarium voor in de centrale ziekenhuishal aangeboden. Een van
de latere voorzitters van de PV, Ad Maat, onderhield jarenlang dit aquarium.

ctief

leef a

ep b
eelgro

n

De to

Gezien de spelling van ‘introduktiedag’ stamt ook het
kwartet voor de introductie van nieuwe medewerkers
uit die tijd.

Bestuur PV
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1990

1992-2002
In deze periode werd er elk jaar een dagje uit georganiseerd voor de oudgedienden en hun begeleiders.
In 1992 was het reisje een Brabantse aangelegenheid geworden. Een mooie busrit door de Kempen,
een bezoek aan de Abdijkerk en een tocht in twee huifkarren getrokken door Belgische paarden. Aan
het einde van de dag werden de gasten ontvangen in het personeelsrestaurant van het Beatrixziekenhuis waar de koks, zoals elk jaar, voor een heerlijk diner zorgden. Het bestuur van de PV bediende de
gasten.
Jaarlijks werd er een feestavond georganiseerd door de PV. Toneelvereniging ‘de Pechvogels’ voerde
elk jaar een toneelstuk op. In eerste instantie in een ruimte van de technische school. Later in de Til in
Giessenburg en de laatste jaren in de Nieuwe Doelen. Overal uitverkocht huis! De kleding mochten we
lenen bij de modezaak Van Toor in Gorinchem.
Sail 1995. Elke 5 jaar vertrokken twee bussen vol naar Amsterdam. Zo ook voor Sail 1995. De leden van
de PV konden op een gunstige plek uitstappen en genieten van de mooie schepen die binnen kwamen
varen en aanmeerden in de haven van Amsterdam.
In 2001 wordt er intern een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van een logo voor de PV. Het
winnend ontwerp wordt uiteindelijk 17 jaar gebruikt.

Sail 1995

Logo PV 2001
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2002 - 2012
Een vast item in het jaarprogramma is de Sinterklaasviering.
Ook de Bingo is niet weg te denken met soms wel 300 deelnemers, die tot voor kort werd
gehouden in Hotel Gorinchem.

De bingo in januari is al
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2012 – 2022
De PV gaat met de tijd mee: er komt een website www.pvrivas.nl en het programmaboekje wordt in
een nieuw jasje gestoken. En sinds eind 2019 is de PV ook op social media actief.
Wat blijft is het zoeken naar personeelsleden die zich willen inzetten voor de PV. Op dit moment is het
bestuur voltallig.
Wat ook bijna niet veranderde in de loop der jaren is de contributie! In 1981 werd aangekondigd dat
op de ALV van 20 februari besloten was dat de contributie verhoogd werd van f 2,00 naar f 2,50!!!
De huidige contributie is € 3,50 per maand. In ruil daarvoor krijg je de kans om in een informele sfeer
collega’s te ontmoeten tijdens één van de uiteenlopende uitstapjes die tegen een gereduceerd tarief
worden aangeboden. En je kunt een introducee meenemen, dus wat houdt je tegen?
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Tot maart 2020 presenteerde de PV zich aan alle nieuwe medewerkers op de maandelijkse bijeenkomst in het Grand Café. Door corona is er nu een inhaalslag te maken voor alle medewerkers en
vrijwilligers die sinds maart 2020 bij Rivas zijn gestart. Een goede reden om het jubileum- en
programmaboekje 2022 aan iedereen te sturen. Verderop lees je wat de PV doet en hoe je zelf lid kunt
worden. Vanwege het 60-jarig bestaan, is er een verrassing voor elk lid dat een nieuw lid aanbrengt.
Tussen maart 2020 en september 2021 was er geen gelegenheid om activiteiten te organiseren. Ter
compensatie ontvingen alle leden het Rivas-dobbelspel om tijdens de avondklok en lockdowns de tijd
door te komen.
Wat absoluut WEL door moest gaan in 2020, was het Sinterklaasfeest voor (klein)kinderen van de
leden. Hiervoor werd een creatieve variant bedacht: de corona-proof drive-thru cadeautjes-straat. Dit
alternatief voor het Sinterklaasfeest bleek ook in 2021 de enige mogelijkheid voor de Sint om de (klein)
kinderen te verrassen.
De eerste activiteit na lange tijd – in oktober 2021 – was een bezoek aan de musical The sound of
music in de Brabanthallen. Dit was in no-time uitverkocht. Gelukkig konden de mensen op de
reservelijst op de valreep mee met de aankoop van extra toegangskaarten.
Het jubileumjaar 2022 start met de Floriade Expo (met de inmiddels bekende disclaimer: tenzij de
coronamaatregelen de reis verbieden of onmogelijk maken). Hopelijk het startsein voor veel
activiteiten om elkaar te ontmoeten, mooie ervaringen te delen en kostbare herinneringen te maken.

Sinterklaas Drive thru 2021
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Bestuur 2020
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Programma voor 2022
Anders dan in 2021 zijn we vol goede moed over de mogelijkheden om activiteiten te
organiseren. Natuurlijk binnen de dan geldende maatregelen en op een verantwoorde
manier. Liever passen we onze plannen aan als het nodig is, dan dat we niets voor de
leden organiseren!

Floriade Expo 2022 in Almere
Zaterdag 28 mei 2022
De Floriade wordt één keer in de 10 jaar in
Nederland gehouden. Zeker nu reizen
naar het buitenland niet zo eenvoudig is, is
een bezoek aan de Floriade een
uitgelezen kans om op reis te gaan in
eigen land. Kom naar Floriade Expo 2022
en ontdek groene oplossingen van
innovators uit binnen- en buitenland die
onze steden leuker, mooier en duurzamer
maken.

Het Floriade-park is een feest van groen en duurzame technologie. In dit levend
laboratorium worden nieuwe technologieën voor groen, voedsel, energie en
gezondheid onderzocht en toegepast, maar dat is nog niet alles. Er valt van alles
te zien, ruiken en proeven op de Floriade Expo!
Op de Floriade Expo kun je meer dan 40 landenpaviljoens bezoeken waar landen hun
cultuur, planten, bloemen en lokale innovaties laten zien voor groene steden.
“Pak deze kans, anders moet je weer
10 jaar wachten!”

Titel
Datum
Tijd
PV-prijs
Kostprijs
- 13 -

: Floriade Expo 2022 in Almere
: Zaterdag 28 mei
: 10:00 – 17:00
: € 42,50
: € 56,50

Hohe Messe van J.S Bach
Vrijdag 10 juni 2022

De christelijke oratoriumvereniging (COV)
Gorkum is een groot, gemengd koor, ze
zingen oratoriumwerken. Dat zijn grote
klassieke werken die alleen kunnen worden
uitgevoerd met een groot koor en orkest.
Oratoria worden niet vaak meer gezongen.
Met deze concerten houden zij de traditie
levend. Het COV werkt jaarlijks mee aan
uitvoeringen van de Matthäus Passion.
Titel
Datum
PV-prijs
Kostprijs

Op 10 juni 2022 geeft de COV Gorinchem
een groots en feestelijk concert ter ere van
haar 100 jarig bestaan in de Grote Kerk van
Gorinchem. De personeelsvereniging biedt
de liefhebbers van klassieke muziek de gelegenheid om met korting op de kaartprijs te
genieten van de Hohe Messe van J.S Bach!
In de laatste jaren van het leven van J.S
Bach stelde hij deze mis samen en smeedde
zijn mooiste en beste werken tot een universeel kunstwerk, zijn muzikale testament!

: Hohe Messe van J.S. Bach
: Vrijdag 10 juni 2022
: € 25,00
: € 30,00

André Rieu zomeravondconcert op het Vrijthof in Maastricht

Zaterdag 30 juli 2022

Op 30 juli 2022 is het genieten van het André Rieu zomeravondconcert op het Vrijthof in
Maastricht. Er wacht een avond vol gezelligheid op jou! De zomerconcerten van André Rieu
zijn avonden vol dans, romantiek, humor en plezier die je niet mag missen!
Om 16.00 uur verzamelen we ons bij de SEH bij het Beatrixziekenhuis, waarna we om 16.15 uur
met de bus vertrekken richting het Vrijthof in Maastricht.
Om 19.00 uur staat er een 3-gangen diner voor jullie klaar, op het terras van het Theater aan het
Vrijthof. Na het diner kun je genieten van schermen waarop André Rieu, samen met zijn Johann
Strauss orkest en alle solisten te zien zijn. De muziek hoor je uiteraard live!
Om 00.00 uur staat onze touringcar weer gereed om te vertrekken, we verwachten om 02.30 uur
aan te komen in Gorinchem. Het André Rieu zomeravondconcert terrasarrangement is inclusief
een 3-gangen diner. De consumpties tijdens het
3-gangen diner zijn voor eigen rekening.

Titel
Datum
Tijd
PV-prijs
Kostprijs
Aantal
Deadline

: Zomeravondconcert André Rieu
: Zaterdag 30 juli 2022
: 16:00 – circa 2:30
: € 100,00 (exclusief drankjes)
: € 129,00 (exclusief drankjes)
: 40 kaarten beschikbaar
: Uitverkocht, er is wel een wachtlijst
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Titel

: Sinterklaasfeest voor (klein)kinderen,
0 t/m 9 jaar, van de leden
Datum : Zaterdag 19 november 2022
Tijd
: 10:00 – circa 12:30 uur
PV-prijs : € 0,00
Kostprijs : € 13,00 (per kind)

Sinterklaasfeest

Zaterdag 19 november 2022

Sinterklaas en zijn pieten komen zaterdag 19 november een bezoek brengen aan de kinderen
en kleinkinderen van de leden van de personeelsvereniging. Alles wordt uit de kast gehaald
om er een enorm groot feest van te maken. De personeelsvereniging bestaat 60 jaar, dat
feestje willen de Sint en zijn pieten natuurlijk niet missen!
In september versturen we naar alle leden een nieuwsbrief met de informatie over het programma en over het bestellen van de cadeautjes via www.kies-je-sinterklaaskado.nl.

Kerstmarkt Keulen

Zaterdag 10 december 2022
Keulen is altijd een prachtige stad om te bezoeken, maar vanaf eind november is het er
extra gezellig. Dan zijn er zes kerstmarkten in de stad met allemaal hun eigen unieke
uitstraling. Je vindt er traditionele handwerken, smakelijke delicatessen en heerlijke
glühwein. De meest bekende kerstmarkt is op de Alter Markt, tegenover de gotische
kathedraal. Maar ook de prachtig versierde Angel’s Christmas Market op de Neumarkt
en de kerstmarkt met uitzicht op de Rijn zijn een bezoekje waard. We sluiten af met een
3-gangen menu in een Brauhaus.
Titel
Datum
Tijd
PV-prijs
Kostprijs

: Kerstmarkt Keulen
: Zaterdag 10 december 2022
: 8:00 – circa 21:30 uur
: € 60,00
: € 82,50
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Terugblik 2020 en 2021
Begin 2020 werd de wereld geconfronteerd met een pandemie van Covid 19. Deze
pandemie heeft grote gevolgen voor iedereen. Na de wintersportreis in januari 2020
hebben we alle geplande activiteiten moeten annuleren.

Wintersport januari 2020
Op 24 januari vertrok de korte en lange wintersportreis gezamenlijk naar Oostenrijk, naar Fieberbrunn. Het is een klein en rustig
typisch Oostenrijks dorpje met een authentieke Tiroler sfeer. Het
ligt in het Pillerseetal, hier valt de meeste sneeuw van heel Tirol.
Nadat de bus vanaf de Banneweg was vertrokken kwam men na
een voorspoedige reis ‘s morgens bij het chalet aan. Omdat de
bus vroeger dan gepland aan kwam was er even hectiek bij het personeel van het chalet, men lag
namelijk nog te slapen. Snel in de actie stand en iedereen werd voorzien van een ontbijt. Na het
ontbijt werden de kamers ingedeeld en kon de vakantie beginnen.
Een deel van de groep ging de pistes verkennen. Er is een lift- en een pisteverbinding met Saalbach
Hinterglemm Leogang. Hierdoor is er een skigebied met ruim 250
km aan pistes. Een ander deel van de groep ging wandelen. Er
zijn verschillende tochten te maken in het Pillerseetal. Er is
ongeveer 100 km aan geprepareerde winterwandelpaden in de
omgeving die je leiden naar de mooiste
plekjes, door bossen en velden, langs boerderijen, gehuchten en beekjes...
De avonden in het chalet werden gevuld met relaxen en gezellig borrelen.
Ook de pub-quiz kwam op de hoek kijken, vol spanning en fanatisme: de
mannen tegen de vrouwen. De deelnemers van de korte reis vertrokken op
dag 4, na het avondeten weer terug naar Nederland. Zij werden uitgezwaaid
door de achterblijvers. De lange reis kon nog een paar dagen genieten van
het mooie Oostenrijkse landschap.

Sinterklaas november 2020
We konden in november voor het eerst geen Sinterklaasfeest
organiseren zoals we voorgaande jaren gewend waren. Maar natuurlijk wilden we de kinderen wel een cadeautje geven. Daarom
hebben we gezocht naar een alternatief, deze hebben we gevonden bij de plaatselijke boekhandel de
Mandarijn. Sinterklaas kon hier zijn
inkopen doen en we hebben voor de ouders en grootouders een
drive-thru georganiseerd. Iedereen werd uitgenodigd om in tijdsloten
door de teststraat onder de OK te rijden en zo de cadeautjes in
ontvangst te nemen.

Kerstattentie december 2020
Op 14 december kwam de kerstbus van Verschoor Reizen met 100
kerststerren naar het Beatrixziekenhuis. Onder vrolijke kerstklanken
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door de zingende kerstvrouw brachten de bestuursleden van de personeelsvereniging de
kerststerren rond voor onze collega’s als hart onder de riem in deze zware coronatijden.

Rivas Dobbelen januari 2021
2020 was een gedenkwaardig jaar voor de personeelsvereniging. Na de wintersportreizen in
januari zijn er, behalve het Sinterklaasfeest, geen activiteiten voor onze leden doorgegaan.
Het bestuur wilde toch graag iets doen voor onze trouwe leden en bedacht en ontwierp een leuke
attentie in de vorm van een Rivas dobbelspel. Een spel waarmee je enkele gezellige uren kunt
beleven. Ga mee op avontuur, gooi de juiste combinaties en probeer de hoogste score te behalen
met de hulp van Kate en Kasper. Deze leuke attentie werd begin 2021 naar iedereen verstuurd.

Musical The Sound of Music oktober 2021
Gelukkig konden we in het najaar weer iets voor onze leden organiseren. Op 28 oktober vertrokken we met 83 deelnemers met 2 touringcars van Verschoor Reizen naar de musical The Sound of
Music in Den Bosch.
The Sound of Music vertelt het verhaal van Maria, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven en de opdracht krijgt van Moeder Overste om als gouvernante te werken bij de familie Von
Trapp. Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van kapitein Von Trapp onder een te
streng regime leven. Wanneer de kapitein een tijd van huis is laat Maria de kinderen weer
opbloeien. We hadden mooie plekken in de zaal en we hebben genoten van beroemde liedjes als
Do-Re-Mi en Edelweiss.

Sinterklaas november 2021
We hadden er erg naar uitgekeken, weer een Sinterklaasfeest organiseren met een voorstelling voor alle kinderen, maar helaas kon dat ook dit
jaar niet doorgaan. We moesten nogmaals uitwijken naar de drive-thru
onder de OK. Om er nu wel een klein kinderfeest van te maken werden
alle kinderen uitgenodigd om met papa, mama, opa of oma door de drive
te komen rijden. Onder het afdak stonden Sinterklaas en zijn pieten te
wachten op alle kinderen om de cadeaus te overhandigen.
En of de kinderen hebben geluisterd naar de uitnodiging! Opa’s, oma’s,
papa’s en mama’s werden naar de achterbank verwezen, er zat zelfs een
oma in de kattenbak, en de kinderen namen plaats op de
voorstoel of direct naast het zijraam. De cadeaus werden
enthousiast in ontvangt genomen, op gepaste afstand door
het raam of door het dakraam.
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Ideeën en inspiratie voor 2022
Flexibiliteit en creativiteit zijn nodig om – onder wisselende maatregelen – activiteiten te organiseren. Het bestuur
heeft een aantal ideeën voorgesorteerd die we in de loop van het jaar gaan plannen. Ben je enthousiast over een
idee? Of heb je zelf een origineel uitje in gedachten? Laat het weten via info@pvrivas.nl

Ontdek Dordrecht
Dordrecht is misschien wel één van ’s lands best
bewaarde geheimen. Waar anders vind je een stad
op een eiland bomvol cultuur, bruisende festivals,
ruige natuur en met een rijk verleden dat je tussen
de duizenden monumenten in de historische binnenstad nog overal ervaart? De Engelse krant The
Times noemde Dordrecht zelfs een ‘verborgen parel’. Wij gaan het onbekende, geheime, verrassende
Dordrecht ontdekken met een stadsgids. Na de
stadswandeling gaan we genieten van een lekkere
lunch en daarna kun je je eigen tijd indelen.
Bezoek het Dordrechts Museum, het Huis van Gijn,
het Nationaal Onderwijsmuseum of Het Hof van
Nederland, huur een fiets, maak een boottocht of
ga shoppen en sluit af met een terrasje.

Bezoek aan FutureLand, de
tweede Maasvlakte
In FutureLand ervaar je de ontwikkeling van het
nieuwste havengebied van Rotterdam met eigen ogen.
Maasvlakte 2 toont niet alleen de modernste containerterminals en de grootste zeeschepen ter wereld,
je ziet hier ook de nieuwste offshore ontwikkelingen.
Een dag naar FutureLand is geschikt voor jong en oud,
havenliefhebbers, gamers en gezinnen!
We krijgen een rondleiding en laten ons meevoeren
voor een vaartocht met de FutureLand Ferry. Je vaart
via de nieuwste containerterminals naar de Europahaven en ziet de containerterminals volop in bedrijf!
Ervaar zelf hoe het is als kranen, schepen en havens
groot, groter, grootst zijn!

Stedentrip naar Krakau
Krakau is de voormalige hoofdstad van Polen en is
een opkomende stad in Oost-Europa. Niet voor niks
staat het centrum van Krakau op de Unesco werelderfgoedlijst en is de stad in 2000 uitgeroepen tot
culturele hoofdstad van Europa. De stad is niet te
groot, heeft tal van mooie bezienswaardigheden en
heeft bovenal een hele goede sfeer. Ook biedt de
stad tal van lekkere restaurants.
Krakau is ook verbonden met de joodse cultuur,
hoewel er niet zoveel joodse mensen meer wonen.
We zijn van plan om een excursie naar Auschwitz Birkenau te maken. Ook een rondleiding door het
oude centrum van Krakau staat op de agenda.

Fietsen in de Brabantse
Kempen
Dit jaar gaan we fietsen in de Brabantse Kempen,
dichtbij de Belgische grens. Vanaf het Wapen van
Westerhoven kun je op eigen gelegenheid een mooie
fietsroute kiezen door de prachtige bosrijke omgeving.
Een aanrader in de omgeving is de abdij van Postel,
net over de Belgische grens. Sinds 1140 woont er
een groepje kloosterlingen, Norbertijnen genoemd.
Vanwege hun witte pij noemt men ze ‘witheren’. Om in
hun eigen onderhoud te voorzien brouwen ze bier en
maken ze kaas.
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Praktische informatie en kleine lettertjes
Lidmaatschap
• Je kunt je persoonsgegevens inzien en/of wijzigen via de website www.pvrivas.nl.
Let op! Je moet dan eerst inloggen. Via het menu ‘maak je keuze’ kun je gegevens inzien en 			
bewerken, je wachtwoord wijzigen en je inschrijvingen inzien.
• Ben je in dienst van Rivas Zorggroep? Dan is je personeelsnummer ook je lidmaatschapsnummer.
En wordt de contributie van € 3,50 per maand ingehouden op je salaris.
• Ben je niet meer in dienst van Rivas Zorggroep? Dan krijg je een ander lidmaatschapsnummer
van de PV en maak je elk half jaar de contributie zelf over na een mail van de penningmeester.
• Ben je vrijwilliger bij Rivas Zorggroep? Dan krijg je een lidmaatschapsnummer van de PV. Je maakt elk
half jaar de contributie zelf over na een mail van de penningmeester.
• Gebruik voor de PV je privé mailadres (dus NIET je Rivas mailadres).
Inschrijven
• Wil je meedoen met een activiteit*? Schrijf je dan in via de website www.pvrivas.nl.
Let op! Je moet dan eerst inloggen.
Lukt het niet? Neem dan contact met ons op via info@pvrivas.nl.
• Met ingang van 1 januari 2022 hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen na inschrijving op
een activiteit. Wij verzoeken je het bedrag van deze activiteit uiterlijk te voldoen binnen 14 dagen
na goedkeuring van de activiteit. Je ontvangt hiervan bericht per mail.
• Na betaling is je inschrijving definitief. Betaal je niet binnen de vastgestelde 14 dagen? Dan kom
je op de wachtlijst en gaan anderen voor.
• Een introducé kan alleen mee als je zelf ook mee gaat.
• Na inschrijving ontvang je eerst een bevestiging van je inschrijving.
• Na goedkeuring van de inschrijving ontvang je een bevestiging van je deelname.
Je inschrijving is bindend! Je kunt niet kosteloos annuleren.
• Per activiteit is een maximum aantal deelnemers**: vol = vol. Je kunt wel op de wachtlijst komen.
• Activiteiten gaan alleen door bij een minimum aantal deelnemers.
• Bij onvoldoende aanmelding is het soms mogelijk een extra introducé mee te nemen.
• In principe ontvangt je 2 tot 3 weken voor de activiteit een mail met de laatste informatie
over de activiteit.
• Als een activiteit niet doorgaat, ontvang je hiervan persoonlijk bericht.
Annulering
• Ben je na inschrijving toch verhinderd? Kijk eerst of je zelf een vervanger kunt vinden, of vraag bij het 		
bestuur of er nog mensen op de wachtlijst staan. Informeer het bestuur hierover via info@pvrivas.nl.
• Als je toch moet annuleren, betaal je voor jezelf en de introducé de kostprijs in plaats van de
gereduceerde PV-prijs.
• Zorg zelf voor een goede annuleringsverzekering.
• Het bewijs van deelname wat je nodig hebt voor de verzekering kun je opvragen via info@pvrivas.nl.
Contactgegevens
• www.pvrivas.nl.
• info@pvrivas.nl.
• Tijdens een activiteit zijn we telefonisch te bereiken op (06) 51 86 42 67 en (06) 50 60 33 77.
*) Voor het Sinterklaasfeest verloopt de inschrijving anders. Dit melden we in de nieuwsbrief.
**) Voor het Sinterklaasfeest, de ALV en de Bingo is geen maximum aantal deelnemers.
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Ledenwerving
Werf een lid en krijg zelf een presentje!
Nieuwe leden krijgen een welkomstgeschenk: een waardebon van
de Hema. Vanwege het jubileum ontvangt elk PV-lid die een collega
enthousiast maakt voor de PV, zelf ook een verrassing. Want jullie zijn de
beste ambassadeurs!
 Dus: wordt een collega door jouw enthousiasme ook lid van de PV?
 Laat dit vermelden bij de inschrijving op Personeelsvereniging
Rivas Zorggroep | Lid worden (pvrivas.nl) > dan ontvang jij een
verrassing.
NB deze actie loopt tot en met 1 april 2022.

Personeelsvereniging Rivas Zorggroep
Banneweg 57
4204 AA Gorinchem
Postbus 90
4200 AB Gorinchem
e-mail: info@pvrivas.nl
www.pvrivas.nl
IBAN: NL05INGB0006792452

