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Hierbij de nieuwsbrief van maart 2022. We hopen dat iedereen 
heeft genoten van de jubileumbrochure.  
De personeelsvereniging van Rivas bestaat 60 jaar, wat een 
bijzondere mijlpaal. Wat is er veel veranderd in 60 jaar en wat is 
het leuk om de oude foto’s terug te zien.  
Deze brochure is voor ons 60-jarig jubileum eenmalig bij alle 
medewerkers en vrijwilligers van Rivas bezorgd. We wilden 
iedereen graag laten meegenieten van de oude herinneringen, 
we willen het nieuwe programma delen en we hopen hiermee 
natuurlijk nieuwe leden aan te trekken.  
 

Het bestuur is erg blij met de aanmelding van een aantal nieuwe 
leden. Velen hebben de Hema bon reeds ontvangen, mocht je hem 
nog niet hebben gehad, dan komt deze spoedig je kant op. We 
hopen jullie binnenkort te zien bij één van onze activiteiten. 
 
 
Wie weet in Dordrecht op 9 april: Ontdek de geheimen van 
Dordrecht 
Het centrum van Dordrecht zit vol geheimen en verhalen. Ga mee 
op ontdekkingstocht en kom meer te weten over het roemrijke 
verleden. Na ontvangst met koffie en gebak neemt een stadsgids 
ons mee voor een wandeling door de stad. Na een gezamenlijke 
lunch varen we door de historische binnenhavens en komen we 
meer te weten over de bijzondere verhalen die de prachtige oude 
stadsgevels te vertellen hebben. 
 
Of op zaterdag 21 mei, tijdens 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. 
 
Of misschien op zaterdag 28 mei: Floriade expo  
De Floriade wordt maar één keer in de 10 jaar in Nederland 
gehouden. Dus grijp die kans en ga met ons mee. Er valt van alles 
te zien, ruiken en te proeven op de Floriade expo. Maar je vindt er 
ook inspirerende tuinen, congressen, workshops, indrukwekkende 
attracties, kunst en cultuur. 

 

 

 
 

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 waardebon. 
 

 

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. 

 



 

 
 
Agenda 2022 
Ontdek de geheimen van Dordrecht    Zaterdag 9 april 
Italië evenement      Zaterdag 21 mei 
Floriade expo       Zaterdag 28 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 

 

 

  Inschrijven en meer informatie op www.pvrivas.nl 
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