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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. Dankzij jullie kijken 

we terug op een geslaagd jaar waarin we gelukkig weer leuke 

activiteiten hebben kunnen organiseren. Jullie enthousiasme en 

gezelligheid heeft daar zeker aan bijgedragen. Het bestuur van 

de personeelsvereniging wenst iedereen hele fijne kerstdagen 

en een heel mooi 2023. 

 

Terugblik Sinterklaasfeest 

Het was weer één groot feest! Ruim 110 

kinderen (plus de ouders en grootouders) 

waren er om de Sint met zijn Pieten 

welkom te heten.  

Het thema was beroepen: er waren een 

dokter en een zuster nodig en zelfs de 

politie en brandweer waren ter plekke. 

Daarna kwamen de cadeautjes. Met een 

cadeautje, met rode wangen en een buik 

vol pepernoten vertrok iedereen weer naar 

huis. Tot volgend jaar!  

 

Kerststuk maken 

Met allerlei kerstgroen en verschillende decoraties werd er druk 

gewerkt. Het was een gezellige avond en iedereen ging naar huis 

met een prachtige creatie.  

Maja en Marenka gaven deze workshop namens de stichting Heart 

for Humanity. Een deel van de opbrengst is bestemd voor dit goede 

doel. Zie voor meer info: https://www.heartforhumanity.nl/ . 

 

 

 
 

20 januari BINGO! 

Er zijn nog enkele plekken 
beschikbaar op de traditionele 
bingoavond.  

Dus kom gezellig met je familie, 

vrienden of collega’s bingo 

spelen.  

Er zijn leuke prijzen te winnen. 

Schrijf je snel in, want vol = vol  

https://www.heartforhumanity.nl/


 
 

 

Mededeling over het betalen van een activiteit 

Sinds begin dit jaar vragen we om te betalen binnen 14 dagen na goedkeuring van een inschrijving. Na 

feedback vanuit enkele leden is besloten om het betalingstermijn van 14 dagen te laten vervallen. Vanaf 

2023 ontvang je net als voorheen circa 6 weken voor aanvang van de activiteit een mail met informatie over 

de betaling. 

Mocht je de activiteit annuleren en er is geen vervanging mogelijk, dan belasten wij het inkoopbedrag aan je 

door. Het inkoopbedrag is zonder de subsidie van de PV en staat op de website bij de activiteit. Meestal is er 

vervanging te regelen door zelf iemand te vinden of van de wachtlijst. Maar in uitzonderlijke gevallen lukt dit 

niet en kun je een beroep doen op je annuleringsverzekering (als je die hebt). 

Nieuwe penningmeester 

Jenny den Hartog heeft het penningmeesterschap van de  

personeelsvereniging overgedragen aan Annette van Haalem.  

We bedanken Jenny voor haar inzet en enthousiasme  

waarmee ze activiteiten organiseerde en zorgde dat de cijfers  

tot achter de komma kloppend maakte.  

Kerstmarkt Keulen  

De stad Keulen was in het geheel omgetoverd in kerstsfeer. Er waren maar  

liefst zeven verschillende kerstmarkten. Iedere kerstmarkt had zijn eigen  

thema.  

Het was een koude dag, maar genoeg gelegenheden om op te warmen  

met glühwein. We hebben deze dag afgesloten met een traditioneel Keuls  

driegangendiner.  

 

Agenda 2023 

Vrienden van Amstel LIVE (vol) 16 januari 

Bingo 20 januari 

Reis naar Kristiansand (vol) 23- 27 maart 

Musical Les Miserables 6 april 

Workshop handletteren 18 april 

Bezoek aan Den Bosch 13 mei 

Concert Guus Meeuwis 17 juni 

 

Inschrijven en meer informatie op www.pvrivas.nl 

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

http://www.pvrivas.nl/

