WINTER
F E ST I J N
2022

Vrijdag 18 november
Winterbingo

Tijd: 14.00 – 16.00 uur | Kosten: € 5,00 per plankje
(betalen op locatie)
Locatie: WVC West, Boksdoornstraat 80
Doe mee met de leukste en gezelligste winter bingo van
Ridderkerk. Meld u aan, kom langs en doe mee! Naast
het winnen van mooie prijzen is er ook gelegenheid voor
een gezellig praatje en leert u andere buurtbewoners
kennen. Iedereen is van harte welkom. U wordt hartelijk
ontvangen door vrijwilligers van Facet. Een bingoplankje
kost € 5,00 per stuk. Bij binnenkomst ontvangt u een
kopje koffie of thee met wat lekkers.

Woensdag 23 november

Quiz: Hoe goed kent u Ridderkerk?

Tijd: 14.00 - 16.00 uur | Kosten: € 5,00 p.p.
Locatie: Oudheidkamer, Kerksingel 26

Denkt u de gemeente Ridderkerk goed te kennen? Bent
u een echte Ridderkerker en weet u de meest bijzondere
plekjes te herkennen? Teun Rijsdijk neemt u aan de
hand van verschillende foto’s mee door alle wijken van
Ridderkerk. Schrijver Teun Rijsdijk heeft al verschillende
mooie boeken over Ridderkerk gepubliceerd. De quiz
gaat over het Ridderkerk van nu met misschien een
klein uitstapje naar vroeger. De locatie in de schitterende
Oudheidkamer waar u de historie van Ridderkerk proeft.
De koffie en thee staat voor u klaar.

Datum: in onderling overleg

Wandeling met Woorden

Tijd: in overleg | Kosten: € 10,00 p.p.
Locatie: in overleg
Altijd al een tastbare herinnering willen hebben van
uw eigen levensverhaal? De Ridderkerkse dichter Peter
’t Jong maakt speciaal voor u een gedicht. Uw verhaal,
zijn woorden! Tijdens een wandeling of op locatie gaat
Peter met u in gesprek. Waar dit gesprek over zal gaan is
niet van te voren bepaald. Aan de hand van het gesprek
krijgt u een handgeschreven gedicht in een lijstje. Schrijf
u snel in er zijn beperkte plekken. Na de individuele
wandelingen is er half december een bijeenkomst.
Onder het genot van een kopje koffie of thee worden alle
gedichten getoond aan elkaar.

Donderdag 1 december

Intratuin Halsteren
Tijd: 9.00 – 16.00 uur
Kosten: € 27,50 p.p.

Altijd al een bezoek willen brengen aan de mooiste
kerstshow van Nederland? Dan is dit uw kans. Voordat uw
in Halsteren aankomt brengt u een bezoek aan restaurant
Huys Roosevelt voor een heerlijke pannenkoek met een
drankje. Daarna rijdt de bus door naar de Intratuin waar
u de leukste snuisterijen kan kopen. Om 15.00 uur vertrek
de bus weer naar Ridderkerk.
Vertrek:

Donderdag 24 november

Rijsoordse molen 200 jaar

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Kosten: € 10,00 p.p.
Locatie: Bezoekerscentrum De IJsvogel, Waalweg 9A

10.00 uur Torenmolen 1
10.10 uur Schoutstraat 5
10.20 uur Wijkcentrum West
10.30 uur Wijkcentrum Slikkerveer
10.40 uur Wijkcentrum Bolnes

Molenaar Louise van Wijhe ontvangt u met koffie of thee
en speculaas. Daarna vertelt hij over de restauratie van
de 200 jarige molen en over molens in het algemeen. In
kleine groepjes brengen we een bezoek aan de molen.
Ter afsluiting wordt er nagepraat met een hapje en een
drankje in het bezoekerscentrum.
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Dinsdag 6 december

Vrijdag 16 december

Rondvaart over De Linge

Koor De Dukdalf

In de ochtend vertrekt de bus naar Rederij Leerdam. Vanaf
het water geniet u van het schitterende landschap van de
Betuwe. Tijdens de rondvaart wordt er een uitgebreide
Betuws lunchbuffet verzorgd. U geniet van de schitterende
landschappen met typische boerenhoeves, kerkjes en
kronkelende dijkjes. Wellicht ziet u nog wild onderweg.
Rond 15.00 uur vertrek de bus weer naar Ridderkerk.

Koor de Dukdalf geeft een spetterend Volkskerstzang in
de Protestantse Gemeente De Levensbron. Samen liedjes
zingen in de mooiste tijd van het jaar. Na entree krijgt u
koffie, thee, chocomelk of glühwein en een versnapering.
Het belooft een mooie muzikale avond te worden die u
niet mag missen.

Tijd: 9.30 – 15.00 uur
Kosten: € 49,50 p.p.

Vertrek:
09.30 uur Torenmolen 1
09.40 uur Schoutstraat 5
09.50 uur Wijkcentrum West
10.00 uur Wijkcentrum Slikkerveer
10.10 uur Wijkcentrum Bolnes

Donderdag 8 december

Presentatie over Edelstenen

Tijd: 14.00 - 16.00 uur | Kosten: € 10,00 p.p.
Locatie: Bezoekerscentrum De IJsvogel, Waalweg 9A
Ontvangst met koffie en speculaas. Daarna houdt Ingrid
Raaijmakers een presentatie over stenen en hun helende
werking. Elke deelnemer wordt gevraagd om zelf een
steen of een edelsteen mee te nemen en hun ervaringen
daarover te delen. De eventueel helende werking van
de meegebrachte stenen worden door Ingrid uitgelegd.
Ingrid neemt ook enkele stenen mee voor de verkoop. Na
afloop wordt er nagepraat onder het genot van een hapje
en drankje.

Maandag 12 december

3-gangen Kerstlunch

Tijd: 12.15 - 14.30 uur | Kosten: € 25,00 p.p.
Locatie: Locatie: Hofstede de Paradijshoeve,
Oostmolendijk 82
Traditiegetrouw organiseren wij weer een heerlijke lunch
bij Hofstede de Paradijshoeve. Het is een 3-gangen menu
naar keuze inclusief 2 drankjes en een kopje koffie of
thee na afloop. Het is altijd een feestje om te eten bij de
Paradijshoeve. U komt toch ook?

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen
kunt u contact opnemen met Facet
Ridderkerk via 0180 – 432 350 of per
mail info@facetridderkerk.nl

www.facetridderkerk.nl

Tijd: 19.30 - 21.30 uur, inloop: 19.00 uur
Kosten: € 5,00 p.p.
Locatie: De Levensbron, Jan Luykenstraat 10

Woensdag 21 december

Workshop fotograferen
‘bewegend beeld’

Tijd: 10.00 – 12.15 uur | Kosten: € 5,00
Locatie: Schaatsbaan, Koningsplein 1
Op een bijzondere en leuke locatie wordt u ontvangen
met koffie, thee en gebak. Tijdens deze workshop ligt de
nadruk op het vastleggen van bewegende onderwerpen
en ‘artistiek bewogen’ beelden. Daarna gaan we
kunstschaatsster Josefine Boer in actie fotograferen. Wilt u
de beweging haarscherp vastleggen, of maakt u juist foto’s
met een artistieke twist? U hoeft eigen camera te hebben.

Workshop fotograferen ‘techniek’
Tijd: 13.00 – 14.45 uur | Kosten: € 5,00
Locatie: Schaatsbaan, Koningsplein 1

Tijdens deze workshop leert u naast wat techniek, zeker
ook de creatieve kant van fotografie kennen. Misschien kan
fotograaf Mark Isarin u zelfs verleiden op de handmatige
M-stand van een camera te fotograferen, in plaats van
automatisch? U hoeft geen ervaring of eigen camera te
hebben. Beide workshops zijn een samenwerking tussen
Facet Ridderkerk en Muziekschool Ridderkerk en is mogelijk
gemaakt door de subsidie ‘Cultuur voor iedereen’ van de
gemeente Ridderkerk.

Algemene informatie
•
•
•
•
•
•
•

Activiteiten gaan door bij voldoende inschrijvingen
Inschrijving voor alle activiteiten is verplicht
Een inschrijfformulier per persoon
Inschrijving is definitief na betaling
In principe geen geld terug bij annulering
Betaling mogelijk met Ridderkerkpas
Vervoer naar de activiteit een probleem? Laat het ons
weten via ons algemene telefoonnummer
• Bewaar het betalingsbewijs, dit is ook uw toegangsbewijs
Vanaf dinsdag 1 november 2022 kunt u zich inschrijven bij
de balie van Facet Ridderkerk aan de Schoutstraat 5.
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