
Meer informatie
Voor meer informatie kan iedereen 
contact opnemen met Henny de 
Wilt of Frances Kroeze van Facet 
Ridderkerk via 0180 - 432 350, 
Henny.deWilt@facetridderkerk.nl of
Frances.Kroeze@facetridderkerk.nl.
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Buurtlunch
Woensdag 7 en donderdag 8 oktober

Oók dit jaar verzorgen de Sociaal Makelaars (opbouwwerk) van Facet Ridderkerk 
in samenwerking met andere organisaties in de wijken Drievliet en Bolnes 
de gezellige Buurtlunch. Samen eten, ontmoeten van buurtbewoners in 
ongedwongen sfeer, staat centraal. Om 11.00 uur wordt u ontvangen met 
koffie/ thee. Vanaf 12.30 uur gaan wij aan tafel om van de lunch te genieten. 
Na de lunch wordt er nog een spelelement georganiseerd. Wat het dit jaar gaat 
worden is nog een verrassing! Let op: vol is vol.

Meer informatie:  Woensdag 7 oktober in WVC Bolnes, Noordstraat 255a
   Donderdag 8 oktober in WVC De Fuik, Voorn 10
Tijd:        11.00 tot 14.00 uur
Kosten:        € 7,00, inclusief twee drankjes 
   (kinderen tegen gereduceerd tarief)
Aanmelden:  Vooraf aanmelden via sociaalmakelaar@facetridderkerk.nl. 
   Aanmelden kan tot 30 september.
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Contact
Schoutstraat 5
2981 EA Ridderkerk

0180 - 432 350
info@facetridderkerk.nl

Er worden diverse activiteiten georganiseerd in de Week tegen 
Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober. Doet u ook gezellig mee?



Lancering podcast over
“Vriendschap”
Dinsdag 6 oktober

Tegenwoordig is het luisteren naar een 
podcast helemaal in. Daarom zijn de 
ouderenadviseurs van Facet Ridderkerk 
hiermee aan de slag gegaan. Henny 
de Wilt en Frances Kroeze gaan met 
elkaar in gesprek over “vriendschap”. 
Wat is vriendschap? Waar loopt u 
tegenaan bij nieuwe vriendschappen? 
En hoe onderhoudt u vriendschappen?

Benieuwd? Ga naar onze website:
www.facetridderkerk.nl en luister 
de podcast. De podcast wordt ook 
utigezonden door Radio Ridderkerk 
tijdens de seniorentijd op dinsdag- en 
vrijdagochtend.

Lezing “Het Grootste Cadeau”
Vrijdag 2 oktober

Wie goed voor een ander wil zorgen moet eerst goed voor zichzelf zorgen. 
Het klinkt cliché, maar het blijkt ontzettend lastig te zijn. Zó op anderen 
gefocust zijn en hierbij jezelf vergeten. Herkenbaar? Meld u dan aan voor 
de lezing ‘het grootste cadeau’. Charlotte van der Pluijm laat u zien hoe 
belangrijk het is om goed voor uzelf te zorgen en neemt u mee in een aantal 
persoonlijke ervaringen die door hun herkenbaarheid grappig zijn en u 
kunnen raken. Deze middag kan bijdragen om met anderen ogen of inzichten 
naar uw eigen toekomst te kijken. U gaat naar huis met praktische handvatten 
en inspiratie om beter voor uzelf te zorgen. Want als u hart hebt voor uzelf 
in plaats van dat u hard bent voor uzelf, geeft dat heel veel ontspanning, 
tevredenheid, veerkracht en geluk!

Tijd:   14.00 tot 16.00 uur, 
  inloop vanaf 13.30 uur
Kosten:   € 5,00 incl. koffie/thee
Aanmelden:       Facet Ridderkerk, Schoutstraat 5
Locatie:             Ridderzaal (Het Plein),   
  Koningsplein 2

www.facetridderkerk.nl  /facetridderkerk

Taalbingo
Dinsdag 6 oktober

In de Week van het Nederlands 
organiseert de Bibliotheek AanZet een 
Taalbingo. De Taalbingo is onderdeel 
van de opening van het nieuwe 
Taalpunt in Ridderkerk. U bent welkom 
vanaf 14.15 uur. Het Taalpunt wordt 
geopend om 14.30 uur door wethouder 
Franzen. Ook is dan de prijsuitreiking 
van het Kijkgedicht. Meer informatie: 
www.debibliotheekaanzet.nl. 

Tijd:   14.45 tot 16.00 uur 
Kosten:   Gratis
Aanmelden: Via de website van 
  de Bibliotheek onder 
  kopje activiteiten. Aan-  
  melden is verplicht en kan  
  tot 1 oktober. Vol = vol!
Locatie:  Bibliotheek Aanzet,
  Koningsplein 2


