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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.

 

 BINGO
 vrijdag 10 januari 2020

Meer info en aanmelden: www.pvrivas.nl

Ook dit jaar mag onze traditionele bingo niet ont-

breken, met geweldige prijzen en als afsluiter van 

de avond de Superronde. Het is elk jaar weer een 

verrassing welke geweldige prijs hier wordt 

uitgereikt aan een gelukkige deelnemer. 

Gezellig een avondje bingo spelen met collega’s, 

vrienden of familie? Het is wel nodig om je in te 

schrijven. Je kunt dan aangeven met hoeveel 

introducees je wilt komen. Schrijf je op tijd in 

want vol is vol. 

De bingo vindt plaats in hotel Gorinchem, van 

Hogendorpweg 8-10. De zaal gaat open om 19:30 

uur. Start Bingo 20:00 uur!

Kosten: € 13,00 per boekje

en € 3,00 voor de superronde.

NIEUWSBRIEF
Personeelsvereniging Rivas Zorggroep
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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. 

Foto van dr. G. Nieuwenhuis uit het persoonlijke archief van 

dhr. Nieuwenhuis – te vinden in het Regionaal Archief Gorinchem

Titel: De Gorcumer
Datering: 19/11/1938

Avondvierdaagse Gorinchem-1967
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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). 

Toneelgroep “De pechvogels”

Workshop salades maken plm1980
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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. 

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

Bestuur PV 1990

De toneelgroep bleef actief
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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 Beatrixzieken-

huis 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.

Logo PV 2001

Sail 1995
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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 PV heeft een ruime definitie van ‘personeel’ zoals blijkt uit artikel 4 van de statuten

Een flesje wijn bij de viering van het 50 jarig bestaan PV

Bestuur PV 2003

De bingo in januari is al jaren een topper!

De sint ontbreekt ook nooit eind november
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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? 

Jaarprogramma 2003 - 2004

Jaarprogramma 2012-2013

Sinter-
klaas 
feest

Floriade

Fiets-
tocht

Wijnreis
Ahrdal

Wad-
lopen

Bingo

Wenen
Krakow

Winter-
sport

Work-
shops

Na 17 jaar wordt het logo vervangen 
door deze moderne versie

Eén van de vele hoogtepunten in al die jaren;

Vrienden van Amstel live!

Ook al jaren populair; 

de wintersport reis!

Het programmaboekje wordt een magazine
Verschoor reizen is onze vaste vervoerder

Wadlopen
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Tot maart 2020 presenteerde de PV zich aan alle nieuwe medewerkers op de maandelijkse bijeen-
komst 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

Bestuur 2020

Rivas dobbelen

Kerstattentie Verschoor reizen




