Den Bosch en rondvaart over
de Vught

Algemene informatie:

Dinsdag 2 augustus

• Activiteiten gaan door bij voldoende

Tijd: 09.00 – 17.30 uur

inschrijvingen

Kosten: € 53,50

• Inschrijfformulier per persoon invullen

Vertrek:

• Inschrijving is definitief na betaling contant of

09.00 uur Torenmolen 1

per pin

09.10 uur Schoutstraat 5

• Betaling mogelijk met Ridderkerkpas

09.20 uur Wijkcentrum West

• Vervoer naar de activiteit een probleem? Laat

09.30 uur Wijkcentrum Slikkerveer

het ons weten

09.40 uur Wijkcentrum Bolnes

• Bewaar het betalingsbewijs, dit is ook uw
toegangsbewijs

Na de busrit komt u aan bij rederij Wolthuis. Hier
stapt u aan boord voor een rondvaart rond de

Aanmelden:

vesting van Den Bosch. Aan boord krijgt u een kopje

Vanaf woensdag 1 juni 2022 kunt u zich inschrijven

koffie met een Bossche Bol. Na het ontschepen

bij de balie van Facet Ridderkerk aan de

rijden we naar Vught voor een uitstekende lunch

Schoutstraat 5. Wees er snel bij want vol=vol.

ZO M E R
F E ST I J N

met kroket, soep, verschillende salades en diverse
broodjes. Daarna heeft u ongeveer 2 uur de tijd om

Meer informatie:

zelf in te vullen. Geen idee waar u heen kan gaan?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact

De chauffeur verteld u de leukste plekjes. Om 16.00

opnemen met Facet Ridderkerk via 0180 – 432

uur gaat de bus terug naar Ridderkerk. Voor deze

350 of per mail info@facetridderkerk.nl

activiteit moet u redelijk goed ter been zijn.

Rondleiding met lunch bij
Van Gelder

2022

Maandag 15 augustus

Diner Paradijshoeve
Donderdag 4 augustus
Tijd: 17.00 – 19.30 uur | Kosten: € 10,00
Locatie: Paradijshoeve, Oostmolendijk 82
Traditiegetrouw organiseren wij weer een
heerlijk diner bij Hofstede de Paradijshoeve.
Het is een 3-gangen menu naar keuze
inclusief 2 drankjes en een kopje koffie/thee
na afloop. Al meerdere keren hebben wij hier
gegeten en het was altijd enorm lekker en
gezellig.

Tijd: 10.00 – 13.00 uur | Kosten: € 10,00
Locatie: Van Gelder groente&fruit, Krommeweg 10
Van Gelder groente&fruit is een echt Ridderkerks
bedrijf en heeft een schitterend pand aan de
Krommeweg. Benieuwd wat er zich binnen in het
pand afspeelt? U heeft nu de mogelijkheid om
langs te gaan in de wereld van gezonde voeding,
smaak en duurzaamheid. U wordt ontvangen met

Contact
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk
0180 - 432 350
info@facetridderkerk.nl

een heerlijke gezonde smoothie. Daarna is er onder
begeleiding een rondleiding door het enorme pand.
Na afloop kunt u genieten van een heerlijke lunch in
het restaurant. De gezonde lunch mag u zelf kiezen
van de menukaart. De activiteit is een ware beleving
en na afloop zit u vol inspiratie. De rondleiding is
niet geschikt voor mensen met een rollator.

www.facetridderkerk.nl

/facetridderkerk

Cultuur Camping met
creatieve workshops

Sportief wandelen

Museum Dansant

Workshop ‘Zentangle’

Woensdag 13, 20 en 27 juli en 3 augustus

Maandag 18 juli

Donderdag 28 juli

Maandag 11 t/m vrijdag 15 juli

Tijd: 10.00 – 11.00 uur | Kosten: € 5,00 (betaling

Tijd: 11.00 – 17.30 uur

Tijd: 13.30 - 15.30 uur

Tijd: 10.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 15.30 uur

op locatie) | Locatie: Oosterparkweg 17A

Kosten: € 46,00

Kosten: € 12,50

Vertrek:

Locatie: Wijkcentrum West, Boksdoornstraat 80

Kosten: € 5,00 | Locatie: Bezoekerscentrum de
IJsvogel, Waalweg 9A

Lekker in de zomer met elkaar bewegen? Tijdens

11.00 uur Torenmolen 1

deze sportieve wandeling door het Oosterpark

11.10 uur Schoutstraat 5

‘Zentangle’ is een methode om via het tekenen van

De Cultuur Camping is de plek waar u samenkomt

wordt er stevig doorgelopen en onderweg worden

11.20 uur Wijkcentrum West

patronen, concentratie, ontspanning en creativiteit

om verschillende creatieve workshops te volgen. Op

er verschillende oefeningen gedaan. Er worden

11.30 uur Wijkcentrum Slikkerveer

te stimuleren. De patronen lijken soms ingewikkeld,

Wandeling met lunch

11, 12, 14 en 15 juli geniet u van kleien, fotograferen,

krachtoefeningen gedaan maar er wordt ook

11.40 uur Wijkcentrum Bolnes

maar zijn het zeker niet. Je hoeft niet te kunnen

Vrijdag 29 juli

schilderen, vilten en live muziek op een prachtige

gewerkt aan de lenigheid en stabiliteit. Alle spieren

tekenen om te kunnen ‘tanglen’, iedereen kan dit!

Tijd: 10.00 – 12.30 uur | Kosten: € 5,00

locatie. Namelijk in de tuin van Bezoekerscentrum de

komen aan bod. Christa van Gent geeft de lessen.

Wilt u het ook eens proberen? Geef u dan op voor

Locatie: Wijkcentrum Bolnes, Noordstraat 255a

High Tea bij Nikki aan Tafel

Voor het bezoek aan Museum Dansant vertrek

Donderdag 21 juli

IJsvogel (Waalweg 9a) aan de rand van het Waalbos.

de bus naar Hilvarenbeek. Hier wordt u hartelijk

Tijd: 11.00 – 12.30 uur

deze creatieve workshop. Na de workshop krijgt u

De workshops worden gegeven door vakdocenten

ontvangen met een lekkere lunch bestaande

Kosten: € 15,00

materiaal om thuis verder mee aan de slag te gaan.

van het Servicebureau Onderwijs & Cultuur. Wie

uit broodje kroket, kaas/ham en krentenbol. En

Locatie: Bij Nikki aan Tafel, Koningsplein 15

beide workshops op één dag wil volgen is welkom

onbeperkt koffie/thee, jus d’orange, melk enz. Het

om tussen de workshops in op locatie te lunchen

museum ademt de sfeer van een danspaleis uit

Zin in een gezellige High Tea? Bij Nikki aan Tafel

(zelf meebrengen). Heeft u zin om lekker creatief

1900 met veel Jugendstil elementen. Een beleving

bent u aan het juiste adres. Veel cakejes, scones,

bezig te zijn en natuurlijk te genieten van een

van kristal en geslepen spiegels uit de tijd dat

sandwiches en andere lekkere hapjes staan deze

mooie rustgevende omgeving? Schrijf u dan in voor

gezelligheid nog heel gewoon was. Alles draait

dag voor u klaar. Onder het genot van een kopje

de Cultuur Camping workshops. Benieuwd welke

en speelt, er wordt leuke uitleg gegeven met veel

thee (of koffie) geniet u samen met anderen van

workshop op welke dag plaatsvinden? Kijk op onze

humor waarbij de groep gewoon kan blijven zitten.

een heerlijke en gezellige middag.

website of neem contact op met Facet Ridderkerk.

Er kan tussendoor heerlijk gedanst worden op

Voor een klein bedrag heeft u een geweldige

leuke muziek. Er staan verschillende orgels waarbij

workshop inclusief koffie/thee en appeltaart.

Asperge en wijnboerderij
Donderdag 14 juli
Tijd: 10.30 – 16.30 uur | Kosten: € 39,50

Scootmobieltochten
Donderdag 14, 21 en 28 juli
Tijd: 13.00 – 17.00 uur | Kosten: € 5,00
Start: Gemeentehuis Ridderkerk,
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
wordt er gestopt
voor een drankje.

10.40 uur Schoutstraat 5
10.50 uur Wijkcentrum West
11.00 uur Wijkcentrum Slikkerveer
11.10 uur Wijkcentrum Bolnes
’s Ochtends vertrekt de bus naar Etten-Leur voor
een bezoek aan de Wijn & Aspergeboerderij
Santspuy. Hier wordt u hartelijk ontvangen met een
lunch bestaande uit aspergesoep met stokbrood
en kruidenboter en 2 vers belegde broodjes.
Daarna volgt een excursie/rondleiding van 2 uur
inclusief een streek proeverij van wijn, likeur, port
en advocaat. Als afsluiting krijgt u 2x kopjes koffie/
thee met heerlijke appelcake. Daarna vertrek de
bus weer richting Ridderkerk.

Daarna wordt er onder begeleiding van Mark
Schouten een rustige wandeling gemaakt door
de wijk. Er is een snellere en langzame groep dus
iedereen kan aansluiten. Deze activiteit is ook
geschikt voor mensen met een rollator. Na de
wandeling staat er een heerlijke lunch klaar met
verse soep, broodjes, jus d’orange of melk.

Visje eten in Scheveningen

en een Brusselse wafel met kersen en slagroom.

Donderdag 28 juli
Tijd: 11.00 – 17.00 uur | Kosten: € 32,00

Vertrek:
10.30 uur Torenmolen 1

ontvangen met een lekker kopje koffie/thee.

de gigantische Mortier orgel wel een blikvanger is.
Halverwege wordt u nog verwend met koffie/thee

Vertrek:

Brielle en Stellendam met
bezoek zeehondenopvang

11.00 uur Torenmolen 1
11.10 uur Schoutstraat 5
11.20 uur Wijkcentrum West

Dinsdag 19 juli

11.30 uur Wijkcentrum Slikkerveer

Tijd: 11.00 – 17.00 uur | Kosten: € 39,50

11.40 uur Wijkcentrum Bolnes

Vertrek:
11.00 uur Torenmolen 1

U vertrekt met een luxe touringcar naar

11.10 uur Schoutstraat 5

Scheveningen. Na aankomst in de haven wordt

11.20 uur Wijkcentrum West
11.30 uur Wijkcentrum Slikkerveer

wordt de route vervolgd naar Stellendam, hier bezoekt

11.40 uur Wijkcentrum Bolnes

u de zeehondenopvang. U kunt de zeehonden door de
glazen wanden bekijken en u krijgt uitleg over het leven

U vertrek naar restaurant Klokshuys in Brielle. Hier

en de verzorging van de zeehonden. Als afsluiting van

wordt u ontvangen met kopje koffie/thee. Daarna kunt u

de dag wordt er nog een kopje koffie/thee met gebak

genieten van een heerlijke pannenkoek. Na dit lekkers

geserveerd.

In het wijkcentrum Bolnes wordt u eerst

u hartelijk ontvangen bij restaurant Simonis. Hier
krijgt u een bordje kakelverse kibbeling, frietjes en
een drankje naar keuze. Daarna heeft u even de tijd
om te wandelen op de boulevard of lekker op een
terrasje te zitten. Rond 15.00 uur vertrekt de bus
weer via een leuke route naar Ridderkerk.

