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In samenwerking met van Noppen chocoladeatelier organiseert 

stichting AAVB een gezellige 

Workshop bonbons  
voor mensen met een beperking 

 

zaterdag 19 september 2020 
 van 9.30 tot 12.00 uur  

of  
van 14.00 tot 16.30 uur 

 

Eigen bijdrage € 10,00 
 
 

Wil je meedoen ? Meld je dan aan via info@stichtingaavb.nl 
 
De aanmeldingen worden in tweeën gesplitst i.v.m. de coronavoorschriften en 
het afstand houden.  
Er is een workshop in ochtend en een in de middag.  
Uiteraard laten wij zo snel mogelijk weten of je in de ochtend of middag bent 
ingedeeld. Geef je voorkeur aan en wij proberen daar zoveel mogelijk rekening 
mee te houden. 
 
Als je je aanmeld, dan krijg je van ons een bevestiging van deelname, een 
gezondheidscheck en een factuur welke vooraf voldaan moet worden (contant 
is niet mogelijk).  
Wij verzoeken je de gezondheidscheck goed te lezen en op de dag van de 
workshop in te vullen en als je komt bij ons in te leveren. 
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Adres waar de workshop is; 

Brouwerstraat 1 A, 2984 AR Ridderkerk 
 
 
Begeleiding: 
Mocht er een deelnemer zijn die 1 op 1 begeleiding nodig heeft dan is dat 
alleen mogelijk als er een begeleider van de deelnemer zelf meekomt om te 
helpen. Helaas door alle coronamaatregelen is er op dit moment geen andere 
oplossing.  
Voor de begeleider zijn  de kosten van deelname € 2,--  
Ook voor de begeleider gelden dezelfde regels als voor de deelnemers (en 
vrijwilligers), vooraf aanmelden en gezondheidscheck invullen en inleveren. 
 
Bij klachten zoals vermeld op de gezondheidscheck is deelname niet 
toegestaan ! 

 
Vrijwilligers zijn aanwezig om iedereen te helpen met in- en uitstappen bij de 
taxi’s en als begeleiding tijdens de workshop en natuurlijk zijn de vrijwilligers 
ook altijd in voor een gezellig praatje. 
 
 
Zien wij jullie op 19 september? 
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