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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
• Alle maatregelen zijn corona-proof. Wilt u weten welke maatregelen gelden?  

Neem contact op met Ilse Schoolenberg of Miranda de Nobelen via 0180 - 432 350.
• 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. 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 Miranda van de Nobelen of Ilse Schoolenberg via 0180 - 432 350.

High Tea bij Van der Valk
Dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 
3 december van 14:00 - 16:00 uur

Genieten van een high tea? U bent 
van harte welkom in hotel Van Der 
Valkn Ridderkerk. De traditionele 
Afternoon Tea uit Engeland is enkele 
jaren geleden naar Nederland 
gekomen. In Nederland wordt dit 
vaak high tea genoemd. U krijgt een 
etagère vol zoetigheden en hartige 
hapjes. De bekendste lekkernij is de 
scone. 

Kosten:  €16,50 p.p. 
Locatie:  Van der Valk, Krommeweg 1. 
 Op basis van eigen vervoer.



Dagtocht Kermis Museum
Woensdag 11 en donderdag 19 november van 
11:00 tot 17:30 uur

We vertrekken naar het Orgel & 
Kermismuseum in Hilvarenbeek. Bij 
aankomst wordt u hartelijk ontvangen 
met een lekkere lunch. Na de lunch start 
het programma. U wordt in een verhaal 
meegenomen naar de kermis van 1920 
met onder andere een kermisbioscoop, 
waarzegger, het Rad van Fortuim, de 
Kop van Jut, ballengooien en een echte 
schiettent. Tijdens het programma 
krijgt u koffie/thee en Brusselse Wafel 
met slagroom in de wereldberoemde 
poffertjessalon van Victor Consael. Op 
tafels staan popcorn en heerlijke gebrande 
pinda’s. Iedereen wordt verwend met 
poffertjes en een drankje (incl. wijn of bier). 
Na de pauze is het tijd voor de rondgang 
over de kermis: schieten, ballen gooien, 
waarzegger, prijzen of winnen Kop van Jut, 
er is teveel om op te noemen. Als finale 
draait u op het Rad van Fortuin met het 
grote prijzenfestival en gaat u misschien 
naar huis met een heerlijke peperkoek of 
een grote pluche beer.

Kosten:  €27,50 p.p. inclusief vervoer, lunch,  
 drankje, koffie/thee en lekkers   
Vertrek: 11.00 Schoutstraat
 11.10 Wijkcentrum West
 11.20 WVC Slikkerveer
 11.30 WVC Bolnes

Sinterkerstlunch
Woensdag 9 en vrijdag 11 december van 12.00 tot 15.00 uur

Ook dit jaar organiseren wij een heerlijk 3-gangen 
keuzemenu bij de Paradijshoeve.

 Visterrine met krokantje van Parmezaan
of

Aardappelsalade met rauwe ham

Tijdens het voorgerecht wordt tevens brood met 
kruidenboter geserveerd.

***
Rundersukade met bospaddenstoelen hazelnoot 

stamppot
of

Kabeljauw met krokant korstje en groene pasta

Er wordt tevens verse frites, een groene salade en 
verse groente geserveerd.

*** 
Wentelteefje van Fries suikerbrood met 

Vanille Bourboun ijs

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

Demonstratie bij chocoladeatelier 
Van Noppen
Dinsdag 27 oktober van 10.00 - 12.00 uur

Frits van Noppen toont onder het genot 
van een kopje koffie of thee, zijn ambacht 
tijdens het maken van allerlei bonbons 
en uiteenlopende chocolade figuren en 
neemt ons mee in het proces van boon 
tot bonbon. Ter plekke kunt u de bonbons 
proeven, zo vers heeft u ze nog nooit 
gegeten.

Kosten:  €7,00 inclusief 2 x koffie/
 thee en bonbons en chocolaatjes  
 proeven.
Locatie: Chocoladeatelier Van Noppen, 
 Brouwerstraat 1A. Op basis van 
 eigen vervoer.

Verhalenverteller
Dinsdag 3 november van 14.00 - 16.00 uur in 
Wijkcentrum West en vrijdag 27 november van 
9.30 - 11.30 uur in WVC Bolnes

Verhalen vertellen is zo oud als de mens 
zelf. In koude grotten werd bij het vuur 
verteld, in de middeleeuwen trokken 
vertellers rond van dorp naar dorp, waarbij 
zij naast mooie lange verhalen ook de 
laatste roddels en berichten met zich 
mee namen. In deze moderne tijd zie je 
ze niet zoveel meer, maar ze bestaan nog 
steeds: mensen die je enkel met hun stem 
en mimiek mee kunnen slepen in een 
mooi verhaal. Als luisteraar hoef je niets te 
doen. Gewoon lekker zitten en luisteren en 
ontdekken dat het verhaal tot leven komt 
in je eigen fantasie. En dat alles onder het 
genot van een lekker warm drankje en iets 
lekkers. 

Kosten: € 7,50 inclusief koffie/thee   
 en iets lekkers


