Workshop Kunst maakt de mens
Dinsdag 6 augustus van 13.45 - 15.30 uur

Vanaf 13.45 staat er voor u een kopje
koffie/thee klaar. Om 14.00 uur zal
een professionele museumdocent
de workshop begeleiden, waarin
aandacht is voor zowel het praten met
elkaar over Van Gogh en zijn kunst
en natuurlijk ook voor het maken van
een eigen kunstwerk, een stilleven.
De workshop duurt 90 minuten en is
inclusief materialen. Voor koffie/thee
met wat lekkers wordt gezorgd.
Kosten: € 18,50 p.p.
Locatie: WVC Bolnes, Noordstraat
255a, o.b.v. eigen vervoer

Dagtocht Zandsculpturen

Kosten: € 43,00 p.p.
Vertrek: 9.00 uur Torenmolen
9.10 uur Schoutstraat 5
9.20 uur Wijkcentrum West
9.30 uur WVC Slikkerveer 		
9.40 uur WVC Bolnes

•
•
•
•
•
•

Activiteiten gaan door bij voldoende inschrijvingen.
Aanmelding gaat via het inschrijfformulier en kan tot 14 dagen voor
de activiteit. Dit formulier moet per persoon ingevuld worden in
verband met onder andere de opstapplaatsen.
Mensen met een minimuminkomen kunnen betalen met de
Ridderkerkpas.
Is vervoer een probleem? Laat het ons weten. Misschien kan ‘Het
busje’ van Facet u naar de activiteit brengen.
Aanmelding is definitief na betaling aan de balie op ons kantoor aan
de Schoutstraat 5. U kunt ook pinnen.
Bewaar uw betalingsbewijs goed, dit is uw ticket voor de activiteit.

Aanmelden:

Vanaf maandag 13 mei kunt u zich Inschrijven en betalen bij de balie van
Facet Ridderkerk aan de Schoutstraat 5. Wees er snel bij want vol is vol.

Zomerfestijn

Extra inschrijfmomenten:
•
•
•

Dinsdag 14 mei tussen 10.00 en 11.00 uur in Gasterij de Ontmoeting
Dinsdag 14 mei tussen 14.00 en 15.00 uur in WVC Bolnes
Donderdag 16 mei tussen 10.00 en 11.00 uur in WVC Slikkerveer

Meer informatie:

Donderdag 1 augustus van 9.00 - 17.00
uur

De bus rijdt vandaag naar Elburg. Op
de heenreis ontvangt u een kopje
koffie met een koek in de bus. In
het gezellige, toeristische stadje is
het grootste verhaal van onze tijd
vormgegeven in een expositie met
zandsculpturen: Bijbelverhalen in
Zand. De lunch is gezamenlijk en na
de lunch heeft u nog gelegenheid
om meer prachtige zandsculpturen
te bekijken. Rond 17.00 uur zullen we
weer in Ridderkerk aankomen.

Algemene informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
ouderenadviseurs/sociaal werkers van Facet Ridderkerk via
0180 – 432 350 of info@facetridderkerk.nl.

Afsluitdiner Pannekoe

Donderdag 8 augustus van 17.00 - 19.30
uur

Geniet van een heerlijk 3-gangendiner
inclusief twee drankjes bij restaurant
Pannekoe. U krijgt soep vooraf en u
kunt voor het hoofdgerecht een keuze
maken uit diverse pannenkoeken of
kipsaté met frites. Als nagerecht kunt u
kiezen voor een ijsje of koffie/thee.
Kosten: € 24,50 per persoon
Locatie: Pannekoe, Oosterparkweg 17a,
o.b.v. eigen vervoer

Gezellige uitstapjes

in juli en augustus samen met anderen

www.facetridderkerk.nl

/facetridderkerk

Broekerveiling Veilen en Varen

Dagtocht Ossenstal Epe

Dinsdag 16 juli van 8.30 - 17.30 uur

Dinsdag 23 juli van 10.00 - 17.30 uur

Wanneer de bus aankomt in Broek
op Langedijk, wordt u ontvangen met
koffie en een broekerbol. Hierna krijgt
u een rondleiding door het museum
over het leven van de tuinders rond
1900. Vervolgens zal er een rondvaart
door het rijk der 1000 eilanden
starten en voelt u zich de tuinder die
met zijn groente op weg is naar de
veiling. Na de rondvaart wordt er een
Westfriese koffietafel geserveerd en
na het lekkere eten neemt u plaats in
de veilingbanken. Via een leuke route
keren we terug richting Ridderkerk.

In de bus onderweg naar Epe ontvangt
u koffie/thee. Middenin het uitgestrekte
bosgebied van Epe ligt Restaurant de
Ossenstal, hier worden we ontvangen
met een uitgebreide lunch. De
Ossenstal is gelegen op een prachtig
stukje Veluwe in het natuurgebied ’t
Eperholt. Na de lunch stappen we in
de bus en maken we onder leiding
van een deskundige Veluwse gids een
schitterende rondrit over de Veluwe
van één uur. Terug bij het restaurant
nemen we afscheid van de gids en
gaan we genieten van een kopje koffie
of thee met een gebakje. Daarna is het
tijd om terug te keren naar huis.

Kosten: € 45,00 p.p.
Vertrek: 8.35 uur Torenmolen
8.45 uur Schoutstraat 5
8.55 uur Wijkcentrum West
9.05 uur WVC Slikkerveer
9.15 uur WVC Bolnes

Scootmobieltochten

Donderdag 18 juli, 25 juli en 1 augustus
van 13.00 - 17.00 uur

Tijdens dit leuke en gezellige uitje
komt u langs de mooiste natuur- en
recreatie-gebieden van Ridderkerk en
omgeving. De route is ongeveer 25
kilometer lang en onderweg stoppen
we voor een drankje.
Kosten: € 5,00
Start:
Grandcafé Burgerzaken,
Koningsplein

Kijk- en luistermuseum

Donderdag 18 juli van 8.45 - 18.00 uur

Nadat iedereen is ingestapt vertrekt de
bus richting Bennekom. Bij aankomst
ontvangt u koffie/thee met gebak.
Bij een bezoek aan het museum
worden alle zintuigen geprikkeld.
De collectie omvat 230 zelfspelende
muziekinstrumenten, zoals speeldozen
en straatpiano’s. Er vindt een
demonstratie plaats in de muziekzaal.
Na deze leuke ochtend rijdt de bus
naar Scherpenzeel, waar een heerlijke
lunch klaar staat. Wanneer iedereen
voldaan is van de lunch start een
rondrit over de Utrechtse Heuvelrug
onder leiding van een gids. Terug
van deze rondrit drinken we nog
een drankje in restaurant Boschzicht
en vervolgens keren we terug naar
Ridderkerk.
Kosten: € 42,00 p.p.
Vertrek: 8.45 uur Torenmolen
8.55 uur Schoutstraat 5
9.05 uur Wijkcentrum West 		
9.15 uur WVC Slikkerveer 			
9.25 uur WVC Bolnes

Yoga

Woensdag 17, 24 en 31 juli van 10.00 11.00 uur

Yoga zorgt voor balans tussen lichaam
en geest en geeft je een gevoel van
rust. Deze yogales bestaat uit rustige
lichaams- en ontspanningsoefeningen
en er wordt aandacht besteed aan
buikademhaling. Nog nooit yoga
geprobeerd? Geen probleem iedereen
is welkom.
Kosten: € 4,00 p.p. (betaling op locatie)
Locatie: Trefpunt Oost, Genestetstraat 2

Kosten: € 39,50 p.p.
Vertrek: 10.00 uur Torenmolen
10.10 uur Schoutstraat 5
10.20 uur Wijkcentrum West 		
10.30 uur WVC Slikkerveer 		
10.40 uur WVC Bolnes

Aangepaste Gymnastiek

Maandag 15, 22 en 29 juli en 5 augustus
van 14.00 - 15.00 uur

Lekker in de zomer met elkaar
bewegen? Doe dan mee met deze
gezellige activiteit. Tijdens de les komen
alle spieren aan bod. Er worden wat
lichte krachtoefeningen gedaan, maar
er wordt ook gewerkt aan stabiliteit,
conditie en lenigheid. Er worden ook
altijd leuke beweegspelletjes gedaan.
Bent u wat minder mobiel? Dit is geen
probleem, alle oefeningen kunnen
gedaan worden op de stoel.
Kosten: € 4,00 p.p. (betaling op locatie)
Adres: Gasterij, Boksdoornstraat 80

Tropical Zoo en Aardbeienterras
Donderdag 25 juli van 8.30 - 17.00 uur

Vandaag brengt de bus ons naar
Kwadendamme. Rond 10.30 wordt
u bij Tropical Zoo & Vlindertuin
ontvangen met koffie en appelgebak,
waar u aansluitend een bezoek brengt
aan de Tropische tuin. U wandelt hier
midden in Zeeland door de tropen
van Midden- en Zuid-Amerika omringd
door ’s werelds grootste en kleurigste
vlinders, reptielen, tropische vogels en
prachtige planten en bloemen. Rond
13.00 uur staat er een heerlijke lunch
met kroket voor u klaar en na de lunch
vertrekt de bus naar Rijsbergen. Daar
aangekomen krijgt u een rondleiding
bij het Aarbeienterras over het
bedrijf en de teelt van de aardbeien.
Aansluitend ontvangt u een lekker
kopje koffie met een aardbeienvlaaitje.
Vervolgens keren we terug naar
Ridderkerk.
Kosten: € 49,00 p.p.
Vertrek: 8.35 uur Torenmolen
8.45 uur Schoutstraat 5
8.55 uur Wijkcentrum West 		
9.05 uur WVC Slikkerveer
9.15 uur WVC Bolnes

Natuuractiviteit Reijerpark

Dinsdag 30 juli van 13.30 - 16.00 uur

Wist u dat in het Reijerpark een NME
bezoekerscentrum staat? In dit Natuur
Milieu en Educatief Centrum is veel
informatie te zien over de schitterende
natuur die Ridderkerk en het Reijerpark
rijk is. Bij het centrum is bijvoorbeeld
een Vlindertuin aangelegd maar ook het
park zelf is een bezoek waard. In 1978
is het 40 hectare grote park aangelegd,
waarbij maar liefst 287 verschillende
soorten bomen zijn aangeplant. U krijgt
een rondleiding door het centrum en
samen met natuurgids Aart van Dragt
wandelt u door het park. De paden in
het park zijn goed begaanbaar dus ook
met uw rollator kunt u deelnemen. Vanaf
13.30 uur wordt u ontvangen met koffie/
thee en iets lekkers, vervolgens krijgt u
een rondleiding door het NME centrum
en aansluitend neemt de natuurgids
u mee voor een natuurwandeling. We
sluiten deze middag in het centrum af
met een drankje.
Kosten: € 7,50 p.p.
Adres: NME Centrum, Kastanjelaan 27
o.b.v. eigen vervoer

