
Workshop Houtbranden 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur  |  Kosten: €12,50
Locatie: Wijkcentrum West - Boksdoornstraat 80

Tijdens deze workshop gaat u een stoere houten 
serveerplank decoreren met verf, sjaboneren en/of door 
middel van branden. U kunt uw eigen creativiteit er 
in kwijt! De planken zijn niet alleen leuk om te maken, 
maar zeker zo leuk om later te gebruiken als tapasplank, 
kaasplank of serveerplank. Of gewoon ter decoratie!  
 

Maandag 15 november

Rozen & Radijs  
Tijd: 09.45 – 15.00 uur  |  Kosten: €32,00
Locatie: Burgerveen

U vertrekt ’s morgens vanuit Ridderkerk met de bus naar 
Burgerveen. Bij “Rozen en Radijs” krijgt u uitleg over de 
teelt van rozen. Daarna kunt u de prachtig aangelegde 
tropische tuin bewonderen. U ziet daar mooie 
waterpartijen, vissen, vogels, schildpadden, diverse 
bomen, planten en bloemen. Op het binnenterras wordt 
een uitstekende lunch geserveerd. De lunch bestaat uit 
huisgemaakte soep van de dag, diverse soorten desem 
brood, biologische vleeswaren, diverse kaassoorten van 
Demeter, zoetigheden, melk en karnemelk van Demeter. 
U kunt ook genieten van biologisch fruit en verschillende 
soorten bio kruidenthee en koffie. Na de lunch vertrekt u 
per touringcar richting Den Haag en Westland voor een 
leuke rondrit.

Donderdag 18 november

Rondvaart Gouden Ham
Tijd: 10.00 – 17.30 uur  |  Kosten: €39,00
Locatie: Appeltern

U vertrekt ’s morgens vanuit Ridderkerk met de bus naar 
Appeltern. U wordt hartelijk ontvangen bij restaurant 
Moeke Morren waar u ook van een lunchbuffet met kroket 
kan genieten. Na de lunch stapt u aan boord van de Sluizer 
voor een rondvaart door het prachtige natuurgebied de 
Gouden Ham. 

Woensdag 24 november 

Opstapplaatsen: 
10.20 Reijerheem → 10.30 Schoutstraat 5 → 10.40 Wijkcentrum 
West → 10.50 Wijkcentrum Slikkerveer → 11.00 Wijkcentrum Bolnes

Opstapplaatsen:  
9.50 Reijerheem → 10.00 Schout-
straat 5 → 10.10 Wijkcentrum West → 
10.20 Wijkcentrum Slikkerveer → 
10.30 Wijkcentrum Bolnes
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Kerstshow Intratuin
Tijd: 9.45 - 16.30 uur  |  Kosten: €26,50
Locatie: Halsteren

U vertrekt per touringcar vanuit Ridderkerk naar Oud 
Vossemeer. Bij restaurant Huys Roosevelt kunt u gaan 
genieten van een heerlijke Zeeuwse lunch. Na de lunch 
bezoekt u één van de mooiste kerstshows. U kunt hier 
tal van leuke snuisterijen kopen. Aan het eind van de 
middag vertrekken we weer richting Ridderkerk waar u 
rond 16:30 uur aankomt.

Donderdag 2 december

High Tea
Tijd: 14.00 – 16.30 uur  |  Kosten: €20,00
Locatie: Hofstede de Paradijshoeve - Oostmolendijk 82

In de gezellige locatie van Hofstede de Paradijshoeve 
Ridderkerk kunt u met elkaar genieten van een heerlijke 
High Tea. Naast alle lekkernijen is er een ruime keuze aan 
diverse theesoorten & koffie.

Zoete huisgemaakte lekkernijen, waaronder: 

appelboterkoek
brownie met pecannoten

blondie met frambozen en cranberry’s
worteltaart

scones met room en jam

Hartige huisgemaakte lekkernijen, waaronder: 

pinroll met hartige vulling
glaasje soep

sandwich met rosbief en truffelmayonaise
sandwich met zalm en roomkaas

Dinsdag 7 december

• Aanmelden kan vanaf 30 september alleen met het 
inschrijfformulier. Dit fomulier 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 
ook uw ticket voor de activiteit. 

• Als er voor een activiteit onvoldoende inschrijvingen 
zijn, gaat de activiteit niet door.

• Heeft u een allergie? Geef dit bij uw inschrijving aan, 
zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

• Is vervoer een probleem? Laat het ons weten bij het 
aanmelden, dan kunnen wij voor u kijken of er vervoer 
voor u geregeld kan worden.

Meer informatie

Aanmelden

Voor meer informatie of bij vragen kunt u terecht bij 
Jacqueline Revier via 0180 - 432 350. 

Opstapplaatsen: 
9.50 Reijerheem → 10.00 Schoutstraat 5 → 10.10 Wijkcentrum West 
→ 10.20 Wijkcentrum Slikkerveer → 10.30 Wijkcentrum Bolnes

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.

Algemene informatie
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