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Er is nog plek om mee te gaan naar Les Miserables en Guus 
Meeuwis. En we gaan vanouds op stedentrip in het najaar: 
Parijs is de bestemming.  

Verder kijken we in deze nieuwsbrief terug op de Vrienden van 
Amstel LIVE en de Bingo in Sliedrecht. 
 
6 april – musical Les Miserables 

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor Les Miserables in het Nieuwe 
Luxor op donderdag 6 april. De musical die je gezien moet hebben! 

Musical Les Misérables is een legendarisch, maar vooral zeer 
aangrijpend en tijdloos verhaal over vriendschap, vrijheid en liefde. 
Geschreven door Victor Hugo.  

17 juni – 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. 

13-15 oktober – Stedentrip Parijs 

Omdat het altijd een succes was, hebben we opnieuw een stedentrip 
in de planning staan: half oktober 3 dagen naar Parijs.  

De prijs voor leden is (bij 2 personen) € 195 per persoon.  
Meer informatie en inschrijven kan via de website.  

 

 

 

 
 
 

TERUGBLIK 

 
Vrienden van Amstel LIVE 

Dat was een ouderwets geslaagde 
avond uit! Veel artiesten, spektakel 
en dansers. Je werd continue 
verrast. Er werd volop gezongen 
en gedanst. De artiesten kwamen 
van alle kanten. Daarbij een 
prachtig aangekleed Ahoy.  
Je kwam ogen en oren tekort. 
 

Bingo 

Wat fijn dat er weer een bingo 
werd georganiseerd, dit keer in 
Partycentrum de Lockhorst.  
De prachtige zaal zat goed vol. 
Ruim 200 mensen zaten klaar met 
bingokaarten en stiften. Er werden 
8 rondes Bingo gespeeld en één 
superronde. Tussendoor werden 
we verwend met heerlijke snacks. 

Natuurlijk waren er bij elke ronde 
gelukkige winnaars die verrast 
werden door de mooie prijzen.  

 
 
 



 
 

 

 

Bestuurswisseling 

Toon heeft ons tijdens de Bingo voor de laatste keer ondersteund als Bingomaster. Tijdens de Bingo 
hebben we afscheid genomen van Toon Hopkoper en Jenny den Hartog. We bedanken Toon en Jenny 
voor hun jarenlange inzet en enthousiasme waarmee ze activiteiten organiseerden. 

Via deze weg heten we Truus Brand welkom in het bestuur. Truus heeft een aantal jaren geleden ook in 
het bestuur gezeten, ze is een aanvulling met haar ervaringen en kennis.  
 
 

 

Agenda 2023 

 

Reis naar Kristiansand (vol) 23- 27 maart 2023 

Musical Les Miserables 6 april 2023 

Workshop handletteren(vol) 18 april 2023 

Bezoek aan Den Bosch (vol) 13 mei 2023 

Concert Guus Meeuwis 17 juni 2023 

Stedentrip Parijs 13-15 oktober 2023 

 

Inschrijven en meer informatie op www.pvrivas.nl 

 
Benieuwd naar meer foto’s van de activeiten? Kijk even op onze website. 
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