Nieuws

18 maart 2019
Vrijwilligers bakken wafels voor bewoners De Markt
Bewoners van Rivas-locatie De Markt in Papendrecht zijn vrijdag 15 maart getrakteerd op heerlijke
wafels. Medewerkers van de gemeente Papendrecht...
Lees verder

18 maart 2019
Extra hulp in Het Gasthuis tijdens NL Doet
De tuinmeubels van Het Gasthuis kregen op zaterdag 16 maart een opfrisbeurt. Een aantal
vrijwilligers staken hiervoor de handen uit de mouwen tijdens...
Lees verder

18 maart 2019
Tuin De Alblashof weer zomerklaar dankzij NLdoet
De tuin van verpleeghuis De Alblashof in Alblasserdam is weer zomerklaar. Diverse vrijwilligers
hebben hiervoor afgelopen zaterdag 16 maart tijdens...
Lees verder

18 maart 2019
Extra hulp in verpleeghuis Vijverhof tijdens NL Doet
In verpleeghuis Vijverhof in Nieuwpoort staken diverse medewerkers van Rabobank
Alblasserwaard Vijheerenlanden en woningbouw Lek en Waard Wonen op...
Lees verder

18 maart 2019
Geslaagde speeddate in Steijndeld en De Waalburcht
Veel geïnteresseerden bezochten zaterdag 16 maart de speeddate in Steijndeld in Gorinchem en
De Waalburcht in Papendrecht. Zij konden deze dag...
Lees verder

18 maart 2019
Veel belangstelling voor werken bij Rivas
De Rivas-brede banenmarkt trok zaterdag 16 maart veel bezoekers tijdens de Open Dag van de

Zorg. Veel geïnteresseerden kwamen langs om te kijken of...
Lees verder

15 maart 2019
Tweedehands kledingverkoop De Schutse
In woonzorgcentrum De Schutse vindt zaterdag 30 maart een tweedehands kledingverkoop plaats.
Bezoekers kunnen van 10.00 tot 12.30 uur langskomen bij...
Lees verder

14 maart 2019
Gerechten Rivas-koks zijn weer de beste
Niels Bron, Niels Zillig en Robin Schaap, koks van Rivas Zorggroep, hebben ook dit jaar weer de
ﬁnale van 'het Beste Menu van de Zorg' gewonnen. Een...
Lees verder

14 maart 2019
Publiekslezing over huid in de zon
Specialisten en zorgprofessionals van het Beatrixziekenhuis houden een publiekslezing met het
thema huid in de zon. Bezoekers krijgen op een...
Lees verder

12 maart 2019
Oproep inzameling tweedehands kleding, schoenen en tassen voor De Schutse
In woonzorgcentrum De Schutse vindt zaterdag 30 maart een tweedehands kledingverkoop plaats.
Heeft u nog verkoopbare tweedehands kleding, schoenen of...
Lees verder

12 maart 2019
Robotpoes voor bewoners Tiendwaert
Verpleeghuis Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam heeft onlangs een robotpoes ontvangen uit
handen van Bert Besems, eigenaar van Partners in Beeld...
Lees verder
12 maart 2019
Leerlingen werken met bewoners Tiendwaert aan kunstwerk
Leerlingen van basisschool De Driemaster uit Hardinxveld-Giessendam brachten donderdag 7
maart een bezoek aan de bewoners van verpleeghuis...
Lees verder

08 maart 2019
Parkinson Café in woonzorgcentrum Bannehof
Geïnteresseerden zijn op dinsdag 19 maart 2019 van 19.30 tot 21.30 uur welkom bij het Parkinson
Café in woonzorgcentrum Bannehof in Gorinchem. Het...
Lees verder

22 februari 2019
Informatieavond over werken en leren bij Rivas Zorggroep
In samenwerking met MBO Utrecht biedt Rivas Zorggroep een leertraject aan tot verzorgenden en
verpleegkundigen. Tijdens de informatieavond op...
Lees verder

08 februari 2019
Draaiorgel voor bewoners Lingesteyn
Hans van Kranenburg, voorzitter van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, maakte
onlangs de bewoners van verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam...
Lees verder

04 februari 2019

Geslaagde open dag in woonzorgcentrum Steijndeld
Veel geïnteresseerden bezochten zaterdag 2 februari de open dag van woonzorgcentrum
Steijndeld in Gorinchem. Bezoekers konden tijdens de open dag, de...
Lees verder

01 februari 2019
Expositie Ine den Aantrekker in verpleeghuis Het Gasthuis
In verpleeghuis Het Gasthuis in Gorinchem vindt momenteel een expositie van Ine den Aantrekker
plaats. Liefhebbers kunnen deze expositie tot eind...
Lees verder

28 januari 2019
Dag van de Privacy
Het is vandaag de Dag van de Privacy. Veilige, goede zorg en uw privacy staan bij ons op nummer
1. We delen graag enkele voorbeelden hoe wij samen uw...
Lees verder

21 januari 2019
Zaterdag 2 februari open huis in Steijndeld
De deuren van Rivas-locatie Steijndeld in Gorinchem staan zaterdag 2 februari open voor mensen
die meer willen weten over huren met zorg. Er kan...
Lees verder

17 januari 2019
Exposities in Lingepolikliniek en verpleeghuis Lingesteyn
In verschillende Rivas-locaties in Leerdam vinden op dit moment exposities plaats. Ingrid
Vekemans exposeert in de Lingepolikliniek. In het...
Lees verder
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