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In deze nieuwsbrief blikken we terug op ons bezoek aan Olala 

Chocolade en infomeren we jullie over drie nieuwe activiteiten 

die op het programma staan en waarvoor de inschrijving is 

geopend. 

 

6 april 2023 Musical Les Miserables 

Musical Les Misérables, een legendarisch, maar vooral zeer 

aangrijpend en tijdloos verhaal over vriendschap, vrijheid en liefde. 

Geschreven door Victor Hugo. De musical die je gezien moet 

hebben. 

We zijn blij met de eersterangs tickets voor deze spectaculaire 

musical in het Nieuwe Luxor theater te Rotterdam 

 

13 mei 2023 Maak een Bossche bol, vaar mee op de Binnendieze 

en geniet van Den Bosch 

Leer het maken van de lekkerste Bossche bol of de sjekladebol, 

zoals de Bosschenaren zeggen, van de kenners. Daarna wil je nooit 

meer een moorkop (of iets wat erop lijkt) eten. 

En als we dan toch in Den Bosch zijn, dan nemen we je mee op de 

Binnendieze. In een fluisterboot ga je onder de stad door. Je wordt 

meegenomen naar de middeleeuwen, de tijd waarin de stad een 

bloeiend centrum van handel en kunst was. 

Na het maken van de Bossche bol en de rondvaart, heb je de 

middag ter vrije besteding. Je kunt ergens gaan lunchen en de stad 

verder ontdekken. 

 

 

 

 

 

 

 

TERUGBLIK 

 

Workshop bonbons maken 

Olala Chocola is een 

ambachtelijke chocolaterie in de 

binnenstad van Gorinchem. 

Vanwege de grote animo, 

hebben we twee avonden 

georganiseerd voor de work-

shop bonbons maken.  

Tijdens de twee uur durende 

workshop hebben we zelf 

bonbons gemaakt. 

Tussendoor hebben we kunnen 

genieten van koffie of thee met 

een overheerlijke slagroomtruffel. 

Met de 24 zelfgemaakte 

bonbons gingen we voldaan 

naar huis. We kregen als tip 

mee, laat ze nog een dagje 

staan, dan zijn ze namelijk nog 

lekkerder. Maar of dat bij 

iedereen gelukt is ... 

 



 

VRIENDEN VAN AMSTEL 
 

Bestel de laatste 2 
plaatsen!  

 

 

 

Dringende oproep 

Wil je helpen bij het organiseren van activiteiten? Dan zijn we op 

zoek naar jou! We zoeken nieuwe bestuursleden ter versterking 

van het team. Meer weten, stuur een mail aan info@pvrivas.nl of 

kijk of je één van ons kent en zoek ons op, zie 

Personeelsvereniging Rivas Zorggroep | Bestuur (pvrivas.nl) 

 

 

17 juni 2023 Concert Guus Meeuwis: 

Groots met een zachte G  

Dat wordt een avond gezellig meezingen met 

Guus Meeuwis in het Philips stadion.   

De grote doorbraak van Guus was in 1994 

met het nummer Het is een nacht. Maar wat 

dacht je van Per spoor (Kedeng kedeng) en 

’t Dondert en ’t bliksemt, dat zijn toch ook 

nummers die we allemaal mee kunnen 

zingen. Het wordt vast een avond met 

Brabantse gezelligheid. 

 

Agenda 2022 – 2023 

Workshop handletteren nieuwe datum volgt 

Sinterklaas 19 november 2022 

Kerstmarkt Keulen 10 december 2022 

Workshop kerststuk maken 15 december 2022 

Vrienden van Amstel LIVE 16 januari 2023  

Bingo 20 januari 2023 

Reis naar Kristiansand 23 - 27 maart 2023 

Musical Les Miserables 6 april 2023 

Bezoek aan Den Bosch 13 mei 2023 

Concert Guus Meeuwis 17 juni 2023 

 

Inschrijven en meer informatie op www.pvrivas.nl 

Personeelsvereniging Rivas Zorggroep - Banneweg 57 - Gorinchem - info@pvrivas.nl 
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