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In deze nieuwsbrief blikken we terug op ons bezoek aan de 
Maasvlakte en het zomeravondconcert van André Rieu. Maar we 
hebben ook nieuws over een aantal activiteiten. 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas en zijn pieten komen ons dit jaar een bezoek brengen op 
zaterdag 19 november. We halen weer alles uit de kast om er een 
groot feest van te maken. 

Binnenkort ontvangen jullie een mail met informatie over het 
bestellen van de cadeautjes via www.kies-je-sinterklaarkado.nl  
(Je hoeft je dus niet in te schrijven via de website). 

Dit feest is voor alle kinderen en kleinkinderen tot en met 9 jaar van 
leden van de PV. 

 
Vrienden van Amstel LIVE 
Ga je mee op 16 januari 2023 naar de vrienden van Amstel LIVE?  
We zijn erg blij dat we kaarten hebben voor dit muziekspektakel in 
Ahoy. Dit jaar is de 25e editie en het wordt de grootste editie ooit.  

 

 

 

 
 
 

TERUGBLIK 

 
Maasvlakte 18 juni 
Wat hebben we genoten van de 
zeer geslaagde dag. Wat een 
spektakel in de modernste haven 
van Europa. Gigantische 
containerschepen, enorme kranen, 
robots en zelfsturende wagens. 
Erg indrukwekkend allemaal. Door 
het heerlijke weer was het goed 
toeven op het dek van de 
rondvaartboot. Prachtig om de 
haven vanaf het water te zien. 

 
André Rieu 30 juli 
Dit was een fantastische avond. 
Werkelijk alles zat mee. Op het 
Vrijthof in Maastricht hebben we 
genoten van een heerlijk 3 gangen 
diner. We hebben André Rieu, het 
orkest, de zangers en 
zangeressen van dichtbij kunnen 
bewonderen. Er werd volop 
gedanst. 

 
 
 

http://www.kies-je-sinterklaarkado.nl/


 

 

Wil je helpen bij het 

organiseren van 

activiteiten, dan zijn we op 

zoek naar jou.  

We zoeken nieuwe 

bestuursleden ter 

versterking van het team. 

 

 
 
 

 
Bingo 
In 2023 hebben we weer de traditionele bingo voor 
jullie.  
Met natuurlijk leuke prijzen en een superronde. 
Dit jaar op een nieuwe locatie. De bingo vindt plaats op 
vrijdag 20 januari 2023  in het Partycentrum de 
Lockhorst te Sliedrecht. Dichtbij de A15 en op 
steenworp afstand van het treinstation. 

Gezellig een avond bingo spelen? Schrijf je snel in.  
Je mag meerdere introducees meenemen. 
 
 

 
Kristiansand te Noorwegen 
Donderdag 23 maart t/m maandag 27 maart 
staat er een reis gepland naar Kristiansand in 
Noorwegen.  
Alleen de overtocht met de cruiseferry is al 
een belevenis. Aan boord kun je genieten van 
theater, bar en nachtclubs.  
Na een goede nachtrust en een heerlijk 
ontbijtbuffet komen we aan in Kristiansand. 
Een prachtig plekje met witte stranden, leuke 
winkeltjes en een levendige haven. Het hotel 
ligt centraal gelegen, we verblijven daar 2 
nachten. Je kan je tijd vrij besteden.  
In de loop van de zondagmiddag varen we 
weer terug naar Nederland, waar 
maandagochtend de bus weer voor ons klaar 
staat.  

 

Agenda 2022 – 2023 
Workshop bonbons maken     13 oktober 2022 
Workshop bonbons maken     20 oktober 2022 
Sinterklaas        19 november 2022 
Workshop handletteren     8 november 2022 
Kerstmarkt Keulen      10 december 2022 
Workshop kerststuk maken     15 december2022 
Vrienden van Amstel LIVE     16 januari 2023 
Bingo        20 januari 2023 
Kristiansand       23- 27 maart 2023 

Inschrijven en meer informatie op www.pvrivas.nl 
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