
 

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. 

Personeelsvereniging Rivas Zorggroep - Banneweg 57 - Gorinchem - info@pvrivas.nl 
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De zomervakantie is begonnen. Ook het bestuur van de 
personeelsvereniging gaat genieten van een welverdiende 
vakantie. Wij zijn blij dat we twee leuke workshops hebben 
kunnen boeken voor in het najaar. Ook blikken we terug op ons 
bezoek aan de Maasvlakte. 

Workshop Olala bonbons maken 
Op 13 en 20 oktober gaan we bonbons maken bij Olala Chocola te 
Gorinchem. Olala is een ambachtelijke chocolaterie en hét adres 
voor handgemaakte bonbons, slagroomtruffels, repen, chocolade 
cadeaus, maatwerk, relatiegeschenken en nog veel meer. 

Deze workshop duurt circa 2 
uur. In die tijd krijgt je uitleg 
over de herkomst van 
chocolade, hoe er mee te 
werken en je gaat zelf bonbons 
maken. Als eindresultaat heb je 
24 zelf gemaakte bonbons, 
waarvan je thuis nog lekker 
kunt nagenieten.  
 
Workshop handlettering 
Op dinsdag 8 november staat er een workshop handlettering 
gepland. Het blijft verbazingwekkend dat je na een workshop zelf je 

eigen gehandletterde tekst kunt maken. 

Handlettering is populairder dan ooit en is een 
creatieve manier van  
vormgeven van letters waarbij je lekker creatief 
aan de slag kunt gaan. De workshop wordt 
gegeven in één van de vergaderzalen in het 
managementcentrum van het Beatrixziekenhuis. 

 
Agenda 2022 
André Rieu zomeravondconcert in Maastricht   30 juli 
Krakau                                                                7 tot 10 oktober 
Workshop bonbons maken                                13 oktober 
Workshop bonbons maken                                20 oktober 
Workshop handlettering                             8 november 
Sinterklaas                              19 november 
Kerstworkshop                              15 december 
Kerstmarkt Keulen                             10 december 
Inschrijven en meer informatie op www.pvrivas.nl 

 
 

Inschrijven en meer informatie op www.pvrivas.nl 

 
 

Maasvlakte 18 juni 2022 
Wat een indrukwekkend bezoek 
was dit. Gigantische 
containerschepen worden gelost 
en beladen door enorme kranen. 
Schepen die 24000 containers 
kunnen vervoeren over de hele 
wereld. Mede door het heerlijke 
weer was het goed toeven op het 
dek van de rondvaartboot 
waarmee we de haven vanaf het 
water konden zien. Al met al een 
zeer geslaagde dag. 
 
Op onze website kun je het hele 
verhaal en de foto’s van deze 
activiteit terug vinden 
 
 

http://www.pvrivas.nl/
http://www.pvrivas.nl/
https://pvrivas.nl/terugblik/terugblik.php?id=323

