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Winterfestijn
Gezellige uitstapjes en  

activiteiten samen met anderen!
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Contact
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk

0180 - 432 350
info@facetridderkerk.nl

Algemene informatie
• Activiteiten gaan door bij voldoende inschrijvingen. Let op: vol is vol.
• Aanmelden kan alleen met het inschrijfformulier. Dit formulier moet per persoon worden 

ingevuld in verband met onder andere de opstapplaatsen. 
• Aanmelding is definitief na betaling aan de balie op ons kantoor. Bewaar uw 

betalingsbewijs goed, dit is uw ticket voor de actviteit. 
• U kunt zich tot 14 dagen voor elke activiteit afmelden.
• Is vervoer een probleem? Laat het ons weten bij het aanmelden, dan kunnen wij voor u 

kijken of het busje van Facet Ridderkerk beschikbaar is. 

Aanmelden
Aanmelden is verplicht, ook voor de gratis activiteit. Inschrijven en betalen kan bij de balie 
van Facet Ridderkerk aan de Schoutstraat 5. Pinnen is mogelijk en u kunt ook betalen met de 
Ridderkerkpas.

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij Henny de Wilt of Frances Kroeze via 0180 - 432 350.

Dagtocht Orchideeën Hoeve 
Woensdag 11 december van 8.45 tot 18.00 uur

Als afsluiting van het Winterfestijn vertrekt 
de bus richting de Orchideeën Hoeve in 
Luttelgeest. U wordt ontvangen met koffie 
en een kerstlekkernij. Vervolgens kunt u de 
tuin en de kerstmarkt bezoeken. Om 13.00 
uur staat er een heerlijke winterse maaltijd 
voor u klaar, bestaande uit twee soorten 
stamppot en een lekker kerstdessert. Na de 
maaltijd kunt u nog struinen over de geheel 
overdekte kerstmarkt en genieten van 
sfeervolle livemuziek. Bij vertrek ontvangt 
u nog een orchidee en rijdt de bus weer 
richting Ridderkerk, waar we rond 18.00 uur 
arriveren.

Kosten: € 53,00 p.p. incl. lunch   
Vertrek: 8.45 Torenmolen 1
 8.55 Schoutstraat 5
 9.05 Wijkcentrum West
 9.15 WVC Slikkerveer
 9.25 WVC Bolnes



Dagtocht Kerstshow Intratuin
Woensdag 27 november van 10.30 tot 17.30 uur

Nadat iedereen in de bus zit, vertrekken 
we naar Montfoort. Hier genieten we 
van verse erwtensoep met bruin brood 
en spek en een specialiteit van het huis: 
ijstaart. Na de lunch vertrekken we richting 
Utrecht waar we een bezoek brengen aan 
de kerstshow bij Intratuin. ‘s Middags kunt 
u op eigen kosten nog een kopje koffie of 
iets anders nuttigen. Om half vier vertrekt 
de bus weer richting Ridderkerk.

Kosten: € 26,00 p.p. incl. lunch  
Vertrek: 10.20 Torenmolen 1
 10.30 Schoutstraat 5
 10.40 Wijkcentrum West
 10.50 WVC Slikkerveer
 11.00 WVC Bolnes

Sinterkerstlunch
Vrijdag 6 december van 12.00 tot 15.00 uur

Ook dit jaar organiseren wij een heerlijk 
3-gangen keuzemenu bij de Paradijshoeve. 
Tijdens de lunch spelen we verhalenbingo.

Ardennerham met meloenbereidingen en 
schuim van Pecorino kaas

of
Salade van makreel, appel en komijn

***
Gestoofd kalfsvlees met een puree van 

zoete aardappel 
of 

Zalmlende met puree van dopwertwen
***

Verrassingsdessert

Kosten: € 18,50 inclusief twee drankjes en 
 koffie/thee
Locatie: Hofstede de Paradijshoeve,
 Oostmolendijk. Op basis van 
 eigen vervoer. 

Versjes van Lars
Vrijdag 15 november van 10.30 tot 12.00 uur

Tijdens deze speciale editie van ‘Koffie 
met...’ kunt u luisteren naar de versjes van 
Lars. Lars schrijft alledaagse versjes over 
hele normale dingen. Dit doet hij op basis 
van uw verhalen. Door simpele vragen te 
stellen, doet hij inspiratie op en vormt zo 
in slechts enkele zinnen een kunstwerk 
op zijn typmachine. Deze activiteit is een 
samenwerking tussen Servicebureau 
Onderwijs & Cultuur en de Bibliotheek 
AanZet.

Kosten: gratis, inclusief thee, koffie en 
 iets lekkers
Locatie: Bibliotheek AanZet, Sint Jorisplein 
 77. Op basis van eigen vervoer.

Mindfulness voor senioren
Maandag 18 november van 10.00 tot 12.00 uur

In deze workshop maakt u kennis 
met mindfulness. U ontdekt hoe 
mindfulness kan helpen en ondersteunen 
in het proces van ouder worden en 
eventuele spanningen en ongemakken. 
Naast het oefenen met meditatie en 
mindfulnesstechnieken ontdekt u ook de 
achtergrond ervan en leert u praktische 
handvatten voor thuis. Het ouder worden 
verandert niet, wat u wel kunt veranderen 
is hoe u hier anders mee om kunt gaan. 

Kosten: € 10,00 p.p. inclusief koffie/thee  
 en iets lekkers
Locatie: WVC Bolnes, Noordstraat 255a. 
 Op basis van eigen vervoer. 
Bijzonderheden: We oefenen onder 
andere vanuit de stoel.


