
High Tea 
Tijd: 12.00 – 14.00 uur  |  Kosten: €18,00
Locatie: Van der Valk Ridderkerk - Krommeweg 1

In het gezellige Van der Valk Hotel Ridderkerk kunt u met 
elkaar genieten van een High Tea. Heerlijke thee of koffie 
wordt gecombineerd met een etagère vol zoetigheden. 
Naast de heerlijke lekkernijen krijgt u onbeperkt thee, 
koffie en mineraalwater geserveerd. 

Dinsdag 20 juli 

Kersen en varen op de Biesbosch  
Tijd: 08.15 – 18.00 uur  |  Kosten: €48,00

We vertrekken met de bus naar Raamsdonk. Bij de 
Kersenhof wordt u hartelijk ontvangen met koffie, thee 
en een kersengebak. Hierna krijgt een deel van de groep 
uitleg over de teelt van zoete, zwarte kersen in eigen 
boomgaard. Het andere gedeelte van de groep gaat 
per kersentreintje door de boomgaard. Daarna wordt er 
gewisseld. Na het bezoek is er voor iedereen een grote 
puntzak kersen voor onderweg. Met de bus rijden wij door 
het Brabantse landschap naar Terheijden. Bij restaurant 
De Gouden Leeuw staat een heerlijke lunch met kroket 
klaar. Na de lunch rijden we door naar Drimmelen, hier 
stapt u aan boord bij rederij Zilvermeeuw. U vaart door de 
prachtige natuur van de Biesbosch, langs rijk begroeide 
oevers, smalle kreken en de griendkeet. Tijdens de 
rondvaart is de schipper de gids en vertelt u van alles 
over het gebied. Na het einde van de vaartocht rijden we 
met de touringcar weer terug naar Ridderkerk.

Woensdag 21 juli 

Rondrit Rotterdam met zanger 
Tijd: 13.00 – 16.00 uur  |  Kosten: €25,00

Rotterdam; de stad die zo dichtbij is, maar afgelopen 
maanden voor velen misschien erg ver weg. In deze stad 
is er altijd wel iets te beleven. Met de bus maakt u een 
rondje Rotterdam en rijdt u langs u alle bekende plekken, 
zoals Markthal, stadion De Kuip, Kop van Zuid enz. Het 
ritje met de bus wordt muzikaal begeleid door zanger 
Marco de Hollander. Marco weet overal waar hij optreedt 
voor een geweldige sfeer te zorgen. Met bekende hits 
zoals ‘Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht’, ‘De 
vlinder’ en ‘Dit wordt een avond’ stond de zanger in de 
hitlijsten. Deze rondrit is een gezellig uitje met elkaar 
rijdend door de mooiste stad van Nederland.

Woensdag 28 juli 

Scootmobieltocht 
Tijd: 13.00 – 17.00 uur  |  Kosten: €5,00
Locatie: Koningsplein 1

Tijdens dit leuke en gezellige uitje komt u langs de 
mooiste natuur- en recreatiegebieden van Ridderkerk 
en omgeving. De route is ongeveer 20 kilometer lang en 
onderweg stoppen we even voor een lekker drankje.

Donderdag 29 juli 

Opstapplaatsen: 
13.15 Reijerheem → 13.30 Schoutstraat 5 → 13.40 Wijkcentrum West 
→ 13.50 Wijkcentrum Slikkerveer → 14.00 Wijkcentrum Bolnes

Opstapplaatsen:  
8.30 Reijerheem → 8.40 Schout-
straat 5 → 8.50 Wijkcentrum West → 
9.00 Wijkcentrum Slikkerveer → 
9.10 Wijkcentrum Bolnes
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Workshop Droogbloemen 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur  |  Kosten: €12,50
Locatie: Wijkcentrum West - Boksdoornstraat 80

Tijdens deze creatieve workshop gaat u aan de slag 
met droogbloemen. Maak een boeket, hanger of iets 
anders. Aan u de keuze om lekker creatief bezig te zijn. 
De bloemen bestaan uit verschillende kleuren, dus er zit 
altijd wel een kleur bij die u mooi vindt.

Dinsdag 3 augustus 

Busreis Oude Ambachten en 
Speelgoedmuseum 
Tijd: 08.15 – 18.00 uur  |  Kosten: €39,50

We gaan met de bus naar Terschuur. Bij het unieke 
Oude Ambachten museum wordt u hartelijk verwelkomt 
met koffie en gebak. In totaal zijn er 150 verschillende 
ambachten te zien met elk een eigen hoekje, zoals 
de groenteboer, DAF garage, metselaar, bontwinkel, 
jeneverstokerij, sportwinkel, behanger, kunstschilder, 
botenwerf, dameskapper, zilversmid, pruikenmaker, 
PTT, mijnwerkers, hoedenmaker. In het restaurant van 
het museum staat een heerlijke lunch voor u klaar. 
Ook na de lunch kunt u nog even rondlopen door het 
museum. Voor vertrek krijgt u nog een lekker kopje koffie, 
thee of limonade. Daarna vertrek de bus weer richting 
Ridderkerk. 

Donderdag 5 augustus 

Presentatie en bezoek Rijsoordse molen  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  |  Kosten: €15,00
Locatie: Bezoekerscentrum De IJsvogel - Waalweg 9a

Benieuwd hoe het nieuwe bezoekerscentrum in het 
Waalbos eruit ziet? Altijd al meer willen weten van De 
Rezoordse molen? Tijdens dit uitje wordt u ontvangen 
in het bezoekerscentrum met een lekker kopje thee of 
koffie. Daarna volgt er een presentatie over de molen. 
Als u wilt kunt u ook de molen van binnen bezoeken of 
een korte wandeling maken door het Waalbos. Na afloop 
staat er een heerlijke lunch klaar met een kopje soep en 
broodje.

Dinsdag 10 augustus 

Diner 
Tijd: 17.00 – 19.30 uur  |  Kosten: €20,00
Locatie: Hofstede de Paradijshoeve - Oostmolendijk 82

Er wordt een heerlijk 3-gangen keuzemenu geserveerd. 
Het menu is inclusief 2 drankjes, onbeperkt water en een 
kopje koffie/thee als afsluiting.

Carpaccio | Pijnboompitten | Parmezaan | 
Truffelmayonaise | Rucola

of 
Courgette soep met basilicum (V)

*** Tijdens het voorgerecht wordt tevens brood met 
kruidenboter op tafel geserveerd ***

Varkenshaas | Pancetta | Paddenstoelen | Zoete aardappel
of

Geroosterde zalm | Bospeen | Aardappel

*** Bij het hoofdgerecht worden verse friet, een groene 
salade en geroosterde groenten geserveerd ***

Hangop met geroosterde aardbeien

Donderdag 12 augustus

Opstapplaatsen: 
8.30 Reijerheem → 8.40 Schoutstraat 5 → 
8.50 Wijkcentrum West → 9.00 Wijkcentrum 
Slikkerveer → 9.10 Wijkcentrum Bolnes

• Activiteiten gaan door bij voldoende inschrijvingen. 
• Aanmelding gaat via het inschrijfformulier, per persoon 

moet dit worden ingevuld in verband met o.a. de 
opstapplaatsen. 

• Aanmelding is definitief na betaling aan de balie op 
ons kantoor. Bewaar uw betalingsbewijs goed, dit is 
ook uw ticket voor de activiteit. 

• U kunt zich tot 14 dagen vóór elke activiteit aanmelden. 
• Mensen met een minimuminkomen kunnen voor 

de kosten van een activiteit gebruik maken van de 
Ridderkerkpas.  

• Alle activiteiten, met uitzondering van de busreizen, zijn 
met eigen vervoer. Is vervoer een probleem? Laat het 
ons weten! Wie weet kan de ‘bus van Facet Ridderkerk’ 
u vervoeren naar desbetreffende activiteit.

• Heeft u een allergie? Geeft dit vroegtijdig aan zodat 
wij dit kunnen aangeven bij onze partners.

Algemene informatie:

Wij volgen de coronamaatregelen die op het moment 
van de activiteit gelden volgens het RIVM. Wij verwachten 
dat u zich aan deze regels houdt.

In verband met de coronamaatregelen dient u vooraf 
een telefonische afspraak te maken om in te schrijven. 
Dit kan via 0180 – 432 350. 
Inschrijven is mogelijk vanaf 7 juni  bij Facet Ridderkerk, 
Schoutstraat 5. Betalen kan alleen met PIN.

Coronamaatregelen

Inschrijven
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