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In deze nieuwsbrief blikken we terug op ons bezoek aan het 
Italië event, vragen we jullie aandacht voor de algemene 
ledenvergadering op maandag 27 juni en willen we jullie 
enthousiasmeren voor een aantal activiteiten die nog op het 
programma staan. 
 
Algemene ledenvergadering 27 juni 
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 aan haar leden 
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. De agenda is inzichtelijk. We vinden 
het leuk om met leden van gedachten te wisselen over activiteiten, 
dus schuif gezellig aan. 

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de 
personeelsvereniging. Wij willen graag weten op hoeveel personen 
wij kunnen rekenen. Dus graag aanmelden via de website. 

Ontdek de Maasvlakte, de modernste haven van Europa 
Ga je mee naar de modernste haven van Europa? Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar op zaterdag 18 juni. Ervaar hoe het is als alles 
groot, groter of grootst is! In FutureLand ervaar je de ontwikkeling 
van het nieuwste havengebied van Rotterdam met eigen ogen. 
Maasvlakte 2 toont niet alleen de modernste containerterminals en 
grootste zeeschepen ter wereld, maar je ziet hier ook de nieuwste 
offshore ontwikkelingen. Inclusief koffie met gebak en een heerlijke 
lunch. 

 

 

 
 

Terugblik Italië event 21 mei 
 
 
Wat hebben we genoten in de 
tuinen van Kasteel de Haar 
tijdens het Italië event. Het was 
een zonnige dag, we waren met 
een leuke groep mensen en we 
zijn verrast en verwend met 
allerlei Italiaanse specialiteiten. 
We hebben genoten van deze 
belevenis.  
 
Op onze website kun je het hele 
verhaal en de foto’s van deze 
activiteit terug vinden 
 
 

https://pvrivas.nl/nieuws/item.php?id=65
https://pvrivas.nl/programma/316.php
https://pvrivas.nl/terugblik/terugblik.php?id=321


 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. 

Zaterdag 17 september staat het jaarlijkse fietsen op het 
programma.  We nemen jullie mee naar de Brabantse 
Kempen, dichtbij de Belgische grens. Na koffie met 
appelgebak kan iedereen gaan genieten van de mooie 
fietsroutes. Nadat je zelf een lunch hebt genoten bezoeken 
we de St. Benedictusabdij Achelse Kluis. We krijgen een 
rondleiding in de abdijgebouwen, hier wordt het brouwproces 
uitgelegd en we genieten van een proeverij van 4 Achelse 
trappistenbieren. 

 

 

  
 Inschrijven en meer informatie op www.pvrivas.nl 
 
 

 
 
Krakau 
Van 7 oktober tot 10 oktober gaan we naar Krakau. Ook voor deze activiteit zijn  
nog een aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijven is mogelijk tot 26 juni. 

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 restaurant. Op en om het 
marktplein Rynek zijn diverse terrassen en restaurants te vinden met gerechten  
uit verschillende keukens. Veel restaurants serveren ook verschillende soorten  
soep in een broodkom: een typisch Pools gerecht. Krakau is ook verbonden met  
de joodse cultuur, hoewel er niet zoveel joodse mensen meer wonen.  

We verblijven in een hotel o.b.v. logies en ontbijt. Op de planning staat een  
bezoek aan Auschwitz met een rondwandeling met gids. 
 
Fietsen en een bierproeverij in Westerhoven 

 

 

 

 

 

 
Agenda 2022 
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 
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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