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Er worden diverse activiteiten georganiseerd in de 
Week tegen Eenzaamheid 

van 29 september t/m 6 oktober.
 Doet u ook gezellig mee?

Meer informatie
Voor meer informatie kan iedereen 
contact opnemen met een van onze 
sociaal werkes ouderen van Facet 
Ridderkerk via 0180 - 432 350 of via 
ouderen@facetridderkerk.nl

Signaalpunt Eenzaamheid Ridderkerk
Ken jij iemand die zich eenzaam voelt? Met een melding kun jij het verschil 
maken! Samen met de gemeente Ridderkerk, de Coalitie Eenzaamheid 
Ridderkerk en andere partners gaan we de strijd tegen eenzaamheid aan.

Deel je zorg
Vermoed jij dat iemand uit jouw omgeving eenzaam is? Vraagt deze persoon 
niet om hulp en/of vind jij het moeilijk om hem/haar zelf aan te spreken? 
Deel je zorg (online) via het signaalpunt eenzaamheid en schakel hulp in. 
Binnen twee werkdagen neemt een professional van Facet contact op om 
een praatje te maken met de eenzame persoon. Wil jij, wanneer je een 
melding maakt, tegen de persoon in kwestie vertellen dat jij zijn/haar naam 
hebt doorgegeven aan ons? Dan kunnen wij met hem/haar mee kijken welke 
mogelijkheden er zijn om eenzaamheid te doorbreken of verminderen.

Contact
Schoutstraat 5
2981 EA Ridderkerk

 0180 - 432 350
 info@facetridderkerk.nl



High tea in 
wijkcentrum Bolnes
Dinsdag 4 oktober 
Voor alleenstaande mensen (jong en oud)! Er is 
plek voor 30 deelnemers. 

Tijd: 11.00 tot 13.00 uur
Kosten: € 5,00 per persoon
Locatie: Wijkcentrum Bolnes, Noordstraat 255-A
Aanmelden: wvcbolnes@facetridderkerk.nl of 
opgeven aan de balie van Wijkcentrum Bolnes. 

Thema Workshop ‘Dwalen tussen verlies en veerkracht’
Donderdag 29 september 
Verlies van die ander waar we zo mee verbonden zijn, onze gezondheid, werk, van er toe doen, 
van nodig zijn; verlies waar we veel en lang last van kunnen hebben. In de workshop gaan we op 
zoek naar hoe we onze verliezen met veerkracht kunnen dragen. Hoe kunnen we bewegen tussen 
intens verdriet en momenten van grote vreugde. Met een klein gezelschap gaan we met elkaar 
‘Dwalen tussen verlies en veerkracht’, het wordt een interactieve middag.

Tijd: 13.30 tot 15.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Kosten: Gratis
Locatie: Het Plein Ridderkerk (Van der Valk)
Aanmelden: Via de receptie van Facet Ridderkerk, Schoutstraat 5 of 0180 - 432 350.

Wijkdiner Bolnes 
29 september of 6 oktober
Iedere donderdag organiseert Het Anker 
van Bolnes een wijkdiner. In de Week tegen 
Eenzaamheid is er een speciale actie: wanneer u 
voor 29 september of 6 oktober iemand uitnodigt 
die nog nooit eerder is geweest, dan eet deze 
wijkbewoner gratis mee!

Tijd: 18.00 tot 19.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur
Kosten: € 4,00 p.p. € 2,50 voor kinderen tot 12 
jaar (inclusief: hoofdgerecht, nagerecht en een 
heerlijk kopje koffie of thee. 
Locatie: WVC Het Anker, de Noordstraat 255A
Aanmelden: info@ankervanbolnes.nl of bij 
de toonbank van de kringloopwinkel in het 
Wijkcentrum van Bolnes.

Welkom in ‘De IJsvogel’ met bezichting Molen De Kersenboom
Woensdag 5 oktober 
Molen de Kersenboom aan de Waalweg te Rijsoord viert in september haar 200-jarig bestaan. De 
molen heeft recentelijk nieuwe wieken gekregen en is weer voor decennia lang toegerust om de 
bewoners van Rijsoord en omgeving te voorzien van heerlijke bakproducten, zoals: brood-, cake-, 
en pannenkoekmixen.

U bent van harte welkom in het naast de molen gelegen bezoekerscentrum ‘De IJsvogel’ Waalweg 
9a te Rijsoord. De jarige molen trakteert u op een kopje koffie of thee en een gratis bezichtiging 
van de molen.

Tijd: 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: ‘De IJsvogel’ Waalweg 9a in Rijsoord
Voor een klein bedrag geniet u tevens van ons huisgemaakt appelgebak!

Nieuw! Buurtlunch West (eerste keer gratis)
Vrijdag 30 september 
U bent van harte welkom bij de buurtlunch in Wijkcentrum West. Buurtlunch is een vervolg op 
Buurtklik in Drievliet. 

De lunch wordt gemaakt en geserveerd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Elke maand 
zal er gekookt worden uit een ander land. De eerste keer valt in de Week tegen Eenzaamheid 
en daarom zal de lunch gratis worden aangeboden. Er is plek voor 35 mensen. Let op: vol = vol! 
Hierna zal er elke laatste vrijdag in de maand een lunch voor 5 euro worden geserveerd voor alle 
buren, werknemers uit West en omstreken in het Wijkcentrum. 

Tijd: 12.00 tot 13.00 uur 
Kosten: Gratis 
Locatie: Wijkcentrum West, Boksdoornstraat 80
Aanmelden: Via sociaalmakelaar@facetridderkerk.nl. Opgeven tot uiterlijk 20 september. Tijdens 
de eerste maaltijd op 30 september zal er ook een prijs worden verloot onder de aanwezigen. 
We zien u graag de 30ste!

Informatie workshop over 
eenzaamheid 
Woensdag 5 oktober 
Er heerst een taboe rond eenzaamheid en 
sociaal isolement. Aan het einde van de 
bijeenkomst sta je in verbinding met je eigen 
gedachten over eenzaamheid, herken je 
eenzaamheid en weet je het bespreekbaar te 
maken bij de ander. 

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur, inloop va. 13.30 uur
Kosten: Gratis
Locatie: De Klinker, Van Riebeekstraat 3
Aanmelden: Via de receptie van Facet 
Ridderkerk, Schoutstraat 5 of via 
0180 - 432 350. 

Pannenkoeken bakken 
in de Loods! 
Woensdag 5 oktober 
Ben jij dol op pannenkoeken? Doe dan mee 
aan deze activiteit! Tijdens deze activiteit ga 
je pannenkoeken bakken om mee naar huis 
te nemen of je kunt er natuurlijk ook anderen 
blij mee maken! Maximaal 10 personen, dus 
wees er snel bij! 

Tijd: 15.00 tot 17.00 uur 
Kosten: Gratis
Doelgroep: Groep 7/8
Locatie: De Loods, P.C. Hooftstraat 4a 
Aanmelden: Aaron.broere@facetridderkerk.nl


