
 
 

      

                                                                                                                                                                       

Wat houden de workshops in? 
Lees het hieronder! 
 
Fotograferen met je smartphone. 
Fotograferen met je smartphone is eigenlijk niet meer weg te denken. Door het kleine formaat dat je overal in je zak 
mee kunt nemen krijg je de mogelijkheid om zonder enige moeite je mooiste momenten vast te leggen. Niet alle 
foto’s worden even mooi, maar met een paar kleine aanpassingen kun je toch prachtige foto’s maken. In deze 
workshop leggen we uit hoe je het beste uit je mobiel kunt halen voor de beste smartphone fotografie.  

 
Geef aan een goed doel 
Liever niets voor uzelf maar wel voor een ander? Zet uw attentie om in een geldbedrag van € 25,00  voor een goed 
doel. Na het maken van deze keuze ontvangt u een cadeaubon waarmee u op de webpagina https://www.nationale-
goededoelenbon.nl/ een keuze kunt maken voor een goed doel.  
 
Puur – Betuws.  
Cadeaubon van Puur Betuws ter waarde van € 25,00 
 
In deze online winkel vind je heel veel dagelijkse én bijzondere boodschappen. Denk aan picknickpakketten, of 
heerlijke Betuwse bubbels, maar ook aan gewoon aardappels, vlees, groente en natuurlijk fruit. Allemaal van lokale 
leveranciers die ambachtelijke producten maken. Je kunt bestellen wat je wilt, wanneer je wilt, Puur Betuws bezorgt 
het op woensdag of vrijdag bij jou thuis of op een pickup point naar keuze. Bij Puur Betuws wordt het werk gedaan 
door werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo help je dus ook mee aan het creëren van nieuwe 
lokale banen. 
 
Bloemschikken 
Wanneer u het leuk vindt om creatief bezig te zijn met bloemen en om gezellig in contact te zijn met andere 
vrijwilligers dan is de workshop bloemschikken een goede keuze. Een plaatselijke bloemist zal in samenwerking met 
Welzijn Rivierstroom deze workshop verzorgen. 
 
Betuws Wijndomein 
Een avondje wijnproeven in gezelschap van andere vrijwilligers. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door 
Wijnproeverij in de wijngaarden van het Betuws Wijndomein.  
Centraal gelegen in Nederland, in het mooie Betuwse landschap, bij Oranjestad Buren, Glasstad Leerdam en Fruitig 
Geldermalsen, vind je de wijngaarden van het Betuws Wijndomein. Sinds 2004 werkt het Betuws Wijndomein 
ambachtelijk, duurzaam en op een natuur- inclusieve manier met respect voor mens en dier. Met behulp van 
speciale druivenrassen worden kwalitatief hoogwaardige Nederlandse wijnen gemaakt. 
 
Chocolade maken 
Paulines Cuisine in Hemmen biedt vrijwilligers een hele leerzame cursus voor beginners en reeds geoefende 
chocolade liefhebbers. U krijgt uitleg over de chocolade zelf, de smelttechnieken, het kristalliseren, het decoreren en 
tableren van chocolade. Daarna gaat u samen een aantal verschillende bonbons maken. 

https://www.nationale-goededoelenbon.nl/
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Informatie 
Deze worden ingepland op momenten dat de maatregelen voor Corona dit toelaten. Dus als 1,5 meter afstand niet 
meer van toepassing is en elkaar ontmoeten binnen groepen weer is toegestaan. Wij denken hierbij aan eind april.  
U kunt uw keuze doorgeven door uw aanmelding in te voeren. Wij houden u op de hoogte van de planning van de 
door u gekozen activiteit.  
 
NB Iedere workshop kan door gaan mits er voldoende deelnemers aangemeld zijn. Bij weinig aanmeldingen 
informeren wij u en vragen we u om een andere keuze te maken.   


