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Het eerste kwartaal in 2022 zit er al weer op. We hebben al 
kunnen genieten van een paar mooie zonnige dagen. Laat de 
lente maar komen.  

We hebben leuke reacties gehad op onze jubileumbrochure. We 
zijn blij dat we hierdoor mensen hebben kunnen 
enthousiasmeren om ook lid te worden van de 
personeelsvereniging. We hopen de nieuwe leden gauw te 
ontmoeten op één van onze activiteiten. Wellicht zaterdag 9 april 
al, als we de geheimen van Dordrecht gaan bekijken. Deze 
activiteit is vol, maar we willen graag aandacht vragen voor de 
aankomende activiteiten. 
 
 
Ga met ons mee op zaterdag 21 mei naar het Italië evenement 
Proef, ontdek en beleef Italië 
in de tuinen van Kasteel de 
Haar. Vier la dolce vita met 
ons mee en laat je verrassen 
en verwennen door de ruim 
200 koks, artiesten, 
kunstenaars en exposanten. 
Kom dansen en zingen, vind 
inspiratie en geniet van het 
goede leven tijdens deze 
unieke belevenis.  
Inschrijven is mogelijk tot 12-5-2022. 
 
 
Of ga mee naar de Maasvlakte, om de modernste haven van 
Europa te ontdekken op zaterdag 18 juni 
Dichter bij de modernste haven van Europa kan je niet komen. We 
beginnen de dag met koffie en gebak, daarna een rondleiding door 
Futureland en een presentatie. Er zijn films, een 360° ervaring, 
virtual reality, schaalmodellen, maar ook allerlei zaken die zijn 
gevonden bij de aanleg van deze futuristische haven. Na ons bezoek 
aan Futureland gaan we genieten van een heerlijke lunch. Met een 
volle maag stappen we aan boord voor een rondvaart. Tijdens de 
rondvaart wordt ons van alles verteld over de nieuwste 
containerterminals. Ervaar zelf hoe groot de containerschepen zijn 
en hoe hoog de kolossale kranen zijn als wij er langs varen.  
Inschrijven is mogelijk tot 20-4-2022. 

 

 

 

 

 
 

LET OP: 
Meerdere 
introducees 
 
 

Voor zowel het Italië 
evenement en het bezoek aan 
de Maasvlakte mag je 
meerdere  introducees 
meenemen, zolang de activiteit 
niet vol is.  
 
Dus vraag in je vrienden, familie 
of kennissenkring wie er met je 
mee wil.  
 
Schrijf je in via www.pvrivas.nl.  
 
Sta je al ingeschreven en wil je 
meerdere introducees 
meenemen, laat het ons weten 
via info@pvrivas.nl. 
 

 



 Input 

Wij vinden het leuk om 
input van jullie te 
ontvangen over 
activiteiten en over 
workshops. Laat het ons 
vooral weten, als je 
denkt:  

dit is een leuke activiteit. 

En wil je helpen bij het 
organiseren van 
activiteiten, dan zijn we 
op zoek naar jou. We 
zoeken nieuwe 
bestuursleden ter 
versterking van het team. 

 

 

  
 Inschrijven en meer informatie op www.pvrivas.nl 
 
 

 
 
Krakau 
Van vrijdag 7 oktober t/m maandag 10 oktober staat er een reis naar  
Krakau op de planning met een bezoek aan Auschwitz.  

We krijgen veel vragen over 
de betaling en wat als de reis 
niet door kan gaan of duurder 
wordt. We willen de leden die 
mee willen gaan op deze reis 
de gelegenheid geven hun 
agenda vrij te plannen op 
deze data.  
 
Willen jullie graag mee, dan kun je je inschrijven, zonder vooraf te betalen.  
In de bevestigingsmail die je krijgt staat dat je binnen 14 dagen moet betalen,  
maar dat hoeft dus niet. Wanneer de reis doorgaat, krijg je 6 tot 4 weken  
voordat de reis zal plaatsvinden een mail met de betalingsgegevens.  

Op het moment dat de prijswijziging groter is dan 15%, zullen wij jullie eerst 
informeren voordat de inschrijving definitief 

Op het moment dat de reis wordt geannuleerd door het bestuur van de 
personeelsvereniging zullen de kosten niet worden doorberekend.  

Ben je geïnteresseerd in de reis naar Krakau, schrijf je dan vooral in. 
 
 
Agenda 2022 
Ontdek de geheimen van Dordrecht    Zaterdag 9 april 
Italië evenement      Zaterdag 21 mei 
Hohe Messe van J.S. Bach      Vrijdag 10 juni 
Ontdek de Maasvlakte, de modernste haven van Europa Zaterdag 18 juni 
Algemene ledenvergadering     Maandag 27 juni 
Zomerworkshop       Juni 
André Rieu zomeravondconcert in Maastricht (VOL) Zaterdag 30 juli 
Fietsen en een bierproeverij in Westerhoven              Zaterdag 17 september 
Krakau         7 oktober tot 10 oktober 
Herfstworkshop       Oktober 
Sinterklaas        Zaterdag 19 november 
Winterworkshop       December 
Kerstmarkt Keulen      Zaterdag 10 december 
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