
Maandag 20 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020 

Niets te doen in de zomervakantie? 
Doe dan mee met Summer Events!

Summer Events is een verzameling sportieve, 
recreatieve, muzikale en culturele activiteiten voor 

kinderen, tieners en jongeren (2 - 18 jaar) in Ridderkerk.

EVENTS
   Maandag 20 juli 
 
Kinderatelier: Verzameldoosje maken 
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Houd jij ook zo van het strand en de zee? Ga op onderzoek uit naar 
allerlei schatten en maak een kleurrijk verzameldoosje waar je deze 
schatten in kunt bewaren!

Tijd : 10:00 - 11:00 uur (4 - 6 jaar - ouder + kind)
Waar :  De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : Gratis

 
Fun: Levend Stratego
Levend Stratego is een afgeleide van het bordspel Stratego. Het 
doel is het veroveren van de vlag van de tegenpartij. Wie als eerste 
de vlag te pakken heeft, heeft gewonnen. Elke speler krijgt een rang: 
Generaal, Spion, Majoor, Mineur etc. Welke rang ben jij?

Tijd : 10:30 – 12:00 uur (8 – 12 jaar)
Waar : Natuur- en recreatiepark De Gorzen - Gorzenweg 5
Kosten : Gratis
Bijzonderheden : Trek sportieve kleding aan

Kinderatelier: Vakantiepet maken 
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Een vakantie buiten Europa zit er deze zomer niet in, maar je kan er 
wel over fantaseren! Maak een prachtig ontwerp van jouw leukste 
vakantiedag en teken of schilder deze op jouw vakantiepet! 

Tijd : 11:30 – 13:00 uur (6 – 12 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : Gratis

Kinderatelier: Schilderij maken
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Maak een schilderij van een prachtig zelf bedacht landschap! Met 
een woestijn, een oceaan, een hoge berg of misschien een ijsschots? 
Misschien heb je nog wel een foto van een landschap waar je ooit 
eens op vakantie bent geweest? Neem deze dan vooral mee!

Tijd : 14:00 – 15:30 uur (6 – 12 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : Gratis

Alle activiteiten 
tijdens Summer 

Events kunnen met 
de Ridderkerkpas
betaald worden!

   Dinsdag 21 juli 
Beweegkriebels XL
Met Beweegkriebels worden peuters en kleuters uitgedaagd om te 
spelen en te bewegen. Leef je samen met papa of mama uit op 20 
verschillende beweegactiviteiten! 

Tijd : 10:00 – 11:00 uur (2 - 6 jaar - ouder + kind)
 : 11:30 - 12:30 uur (2 - 6 jaar - ouder + kind)
Waar : Buurtsportlocatie Bolnes - Noordstraat
Kosten : € 1,00
Bijzonderheden: Trek sportieve kleding aan

Workshop: Maak je eigen gezonde hamburger 
i.s.m. de Groene Pollepel
Hamburgers hebben een ongezonde reputatie, maar je maakt ze 
heel makkelijk gezonder! Presentatrice en danseres Ingrid Jansen 
(JOGG-ambassadeur) presenteert een quiz over gezonde voeding.

Tijd : 10:00 - 11:00 uur (8 - 12 jaar)
Waar : Wijkcentrum West - Boksdoornstraat 80 
Kosten : € 2,00

Kinderatelier: Kriebelbeestjes maken 
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Stel je eens voor: een duizendpoot met vleugels en diamantenogen 
of een spinnetje met zachte veren? We gaan kriebelbeestjes maken 
van klei en andere spannende materialen!

Tijd : 10:00 - 11:00 uur (4 - 6 jaar - ouder + kind)
 : 11:15 - 12:15 uur (4 - 6 jaar - ouder + kind)
Waar : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : Gratis

Workshop: Maak je eigen gezonde kapsalon 
i.s.m. de Groene Pollepel
Heb je zin in een lekkere kapsalon, maar past dit niet in je eetpatroon? 
Geen probleem! Onze kapsalon is veel gezonder. Presentatrice en 
danseres Ingrid Jansen (JOGG-ambassadeur) zal een quiz over 
gezonde voeding presenteren.

Tijd : 12:00 - 13:30 uur (13 - 16 jaar)
Waar : Wijkcentrum West - Boksdoornstraat 80 
Kosten : € 2,00

Kinderatelier: Fantasievogels maken 
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Heb je veel fantasie en kan je goed vreemde schepsels verzinnen? 
Of heb je nog nooit met klei gewerkt en wil je dit graag proberen? In 
deze workshop maken we grappige of enge fantasievogels van klei.

Tijd : 13:00 - 14:30 uur (6 - 12 jaar)
 : 15:00 - 16:30 uur (6 - 12 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : Gratis

Vrijdag 24 juli

Fun: De Kluis
Ken je het programma ‘De Kluis’ van StukTV? Denk je dat je de 
binnen 30 minuten de kluizen kunt overvallen zonder dat je 
gepakt wordt door de bewaking? De tijd tikt… Na 30 minuten 
wordt gewisseld van rol.

Tijd : 10:00 – 11:00 uur (8 - 12 jaar)
  : 11:30 – 12:30 uur (8 - 12 jaar)
  : 13:00 – 14:00 uur (8 - 12 jaar)
  : 14:30 – 15:30 uur (8 - 12 jaar)
Waar : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : € 2,00

Maandag 27 juli

Fun: Midgetgolf 
i.s.m. Midgetgolfclub De Hole Ridders
Midgetgolf (of minigolf) is een sport én een populaire 
vakantiebezigheid. De bedoeling is een parcours van 18 holes in 
zo min mogelijk slagen af te leggen. 

Tijd : 10:30 – 12:00 uur (6 - 12 jaar)
 : 13: 00 - 14:30 uur (6 - 12 jaar)
Waar : R.M.C. De Hole Ridders - Oosterparkweg 5
Kosten : € 1,00

Workshop: Graffiti spuiten
Word graffiti-artiest voor een dag! Tijdens deze workshop krijg 
je de mogelijkheid om een mooi kunstwerk te maken. Spuit je 
favoriete quote, eigen tag of naam op je eigen canvas.

Tijd : 15:00 – 17:00 uur (9 - 12 jaar en 13 - 16 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : € 3,00

Workshop: Taarten versieren
Kom je eigen taart versieren in De Loods! De biscuittaarten zijn 
al gebakken, maar verder mag je de taart naar eigen creativiteit 
versieren met vulling, marsepein, fondant en andere eetbare 
versiersels! 

Tijd : 10:00 – 11:30 uur (8 - 12 jaar)
 : 12:00 – 13:30 uur (8 - 12 jaar)
 : 14:00 - 15:30 uur (8 - 12 jaar)
Waar : De Loods (Het Hooftkwartier)– P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : € 6,00

Film: SurpriseBios 
i.s.m De Bibliotheek AanZet
De hele zomervakantie kan je genieten van een spannende of 
grappige film. De titel van de film houden we nog even geheim… 
Neem een vriendje of vriendinnetje mee! De SurpriseBios wordt ook 
op woensdag 29 juli, 5 en 12 augustus aangeboden.

Tijd : 14:00 - 15:30 uur (6-12 jaar)
Waar : De Bibliotheek AanZet  - Sint Jorisplein 77
Kosten : € 2,50 incl. chips en drinken

 Donderdag 23 juli

Kinderatelier: Fantasievis maken
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
We gaan de mooiste fantasievis van de wereld maken en gebruiken 
daarbij houtskool, grafiet en oliepastel. Allemaal spannende 
materialen om mee te tekenen! 

Tijd : 10:00 - 11:00 uur (4 - 6 jaar - ouder + kind)
 : 11:15 - 12:15 uur (4 - 6 jaar - ouder + kind)
Waar : De Loods (Het Hooftkwartier) – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : Gratis

Workshop: Bouw je eigen solarboot 
i.s.m. De Bibliotheek AanZet
Tijdens deze workshop leer je hoe energie kan worden opgewekt uit 
de zon. Met een solar-toren ontdek je hoe thermische zonne-energie 
wordt opgevangen vanuit zonlicht. Daarna ga je aan de slag met het 
bouwen van jouw eigen solarboot!

Tijd : 10:00 - 11:30 uur (9 - 12 jaar)
Waar : De Bibliotheek AanZet - Sint Jorisplein 77
Kosten : € 2,50

Workshop: Zomerlezen 
i.s.m. De Bibliotheek AanZet
Lezen, lezen, lezen. Het is bijna net zo belangrijk als handen wassen. 
Kinderen die veel lezen of voorgelezen worden, hebben een grotere 
woordenschat en dat is handig voor op school. Kom langs en 
kom lezen óf luisteren! De workshop wordt ook aangeboden op 
donderdag 30 juli, 6 en 13 augustus.

Tijd : 10:00 - 11:30 uur met uitloop tot 12:00 uur
   (6 - 8 jaar)
Waar : De Bibliotheek AanZet - Sint Jorisplein 77
Kosten : Gratis

Workshop: Gamen met fruit
i.s.m. De Bibliotheek AanZet
De Makey Makey is een soort afstandsbediening waar je zelf dingen 
op kunt aansluiten. Je kan er bijvoorbeeld een remote van maken 
met fruit. Op die manier kun je een game spelen met echt fruit! Wat 
ga jij er verder nog op aansluiten?

Tijd : 12:00 - 13:00 uur (7 - 9 jaar)
Waar : De Bibliotheek AanZet - Sint Jorisplein 77
Kosten : € 2,00 

Kinderatelier: Diepzeemonster maken
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Diep in de oceaan is het pikkedonker en muisstil. Toch is er veel 
leven! Sprookjesachtige en monsterachtige schepsels zwemmen 
rond in prachtige kleuren. We gaan onze eigen diepzeewereld 
tekenen met behulp van een échte kunstenaar!

Tijd : 13:00 - 14:30 uur (6 - 12 jaar)
 : 15:00 - 16:30 uur (6 - 12 jaar)
Waar : De Loods (Het Hooftkwartier) - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : Gratis

Ravottuh in De Gorzen i.s.m. Ravottuh
Heb je zin in klimmen, klauteren, vies worden, bouwen, (water)
spelen, proeven en onderzoeken? Kom dan langs voor een middag 
vol Ravottuh plezier! 

Tijd : 13:00 - 15:00 uur (6 - 12 jaar)
Waar : Natuur- en recreatiepark De Gorzen - Gorzenweg 5
Kosten : € 1,00 
Bijzonderheden: Trek oude kleding aan

Dinsdag 28 juli

Workshop: Grote zandtekeningen 
maken i.s.m. Diana’s Schminkpaleis
Tijdens de workshop maak je een grote zandtekening. 
Zandtekenen is het, naar eigen inzicht, inkleuren van een 
kleurplaat met verschillende kleuren zand. Schrijf je snel in!

Tijd : 09:00 – 10:00 uur (6 - 9 jaar)
 : 10:15 – 11:15 uur (6 - 9 jaar)
 : 11:30 – 12:30 uur (6 - 9 jaar)
Waar : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten  : € 2,00

Outdoor: Vlotten bouwen
Onder begeleiding van een instructeur wordt een vlot gebouwd 
van tonnen, palen en touw. Uiteraard krijg je bruikbare tips voor 
een stevig vlot. 

Tijd : 13:00 – 14:00 uur (8 - 12 jaar)
 : 14:30 - 15:30 uur (8 - 12 jaar)
Waar : Surfmeer - Oosterparkweg 15 
   ter hoogte van Bloemenjungle
Kosten  : € 2,00
Bijzonderheden: Zwemdiploma A en B verplicht! Trek oude   
   kleding aan en neem droge kleding mee.

   Woensdag 22 juli

Workshop: Dans i.s.m. 
Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Lekker dansen op bekende liedjes aan de hand van een thema of 
verhaal. Dansen is goed voor je motoriek, muzikaliteit en coördinatie. 
Laat je meevoeren op verschillende melodieën en ritmes!

Tijd : 10:00 – 11:00 uur (4 – 6 jaar)
 : 11:15 – 12:15 uur (4 – 6 jaar)
 : 13:00 – 14:00 uur (6 – 12 jaar)
 : 14:15 – 15:15 uur (6 – 12 jaar)
Waar : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : Gratis

De activiteiten met een puzzelstukje worden 
aangeboden in een rustige omgeving, in kleine 
groepjes en met minimaal twee begeleiders. 
Iedereen kan zich voor deze activiteiten inschrijven. 

Woensdag 29 juli

De Blauwe Kinderclub i.s.m. 
Brede School Ridderkerk
Kinderen en tieners met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die niet 
of moeilijk mee kunnen doen met andere activiteiten, bieden wij 
een gezellige ochtend met creativiteit, spel én plezier. De activiteit 
vindt plaats in een rustige omgeving en in kleine groepjes. De 
Blauwe Kinderclub wordt ook aangeboden op woensdag 5 en 
12 augustus.

Tijd : 10:00 – 12:00 uur (4 - 12 jaar)
Waar : De Loods (Het Hooftkwartier)  
   - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten  : € 2,50

Fun: Bowlen i.s.m. De Theetuin
Discobowlen is voor jong en oud! Er wordt gebowld met 
discoverlichting en populaire muziek. Wie gooit een strike en 
scoort de meeste punten?

Tijd : 10:00 – 11:15 uur (6 - 12 jaar)
 : 11:45 – 13:00 uur (6 - 12 jaar)
Waar : De Theetuin - Pruimendijk 16
Kosten  : € 2,00

www.facetridderkerk.nl  /facetridderkerk



• Inschrijven kan alleen via www.facetridderkerk.nl of per e-mail via inschrijven@facetridderkerk.nl;
• Naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer en het vermelden van de activiteit zijn verplicht. 

Er volgt geen inschrijving bij het ontbreken van één van bovenstaande gegevens;
• Er wordt ingeschreven op datum en tijd van ontvangst (vanaf 26 juni 9.00 uur);
• Kijk goed voor welke leeftijd een activiteit is. Ben je jonger of ouder dan aangegeven op de dag van de 

activiteit dan kun je helaas niet aan de activiteit deelnemen;

• Afmelden is verplicht. Bij twee keer zonder kennisgeving niet op komen dagen voor een activiteit is 
deelname aan andere activiteiten niet meer mogelijk;

• Het is mogelijk om te betalen met de Ridderkerkpas;
• Er wordt extra aandacht besteed aan hygiëne. Lees daarom voordat je komt COVID-19 veiligheids- en 

hygiëneprocotol door. Deze vind je op www.facetridderkerk.nl/vakantie-activiteiten. 

Summer Events spelregels

 Woensdag 29 juli

Fun: Waterbattle
Spetter, pieter, pater, vul je pistool met water! Beide teams 
hebben de beschikking over waterpistolen en waterballonen. 
Wie gaat de waterbattle winnen?

Tijd : 14:00 – 15:30 uur (8 - 12 jaar)
Waar : Surfmeer - Oosterparkweg 15
   ter hoogte van Bloemenjungle
Kosten : € 1,00

Workshop: Kleuterboksen 
i.s.m. Stichting Kicks
De workshop bestaat uit een warming up en techniekoefeningen 
(bijv. een goede houding aannemen) en wordt afgesloten met 
een cooling down. De workshop wordt ook aangeboden op 5 
en 12 augustus.

Tijd : 14:30 – 15:30 uur (4 - 6 jaar)
Waar : Stichting Kicks - Kerkweg 219d
Kosten : € 2,00

Workshop: Dansen i.s.m. Stichting Kicks
De workshop biedt een combinatie van dans met als doel de 
algemene conditie te verbeteren. Opzwepende en vooral lekker 
in het gehoor liggende muziek ondersteunt de workshop. De 
workshop wordt ook aangeboden op 5 en 12 augustus.

Tijd : 14:30 – 15:30 uur (4 - 8 jaar)
Waar : Stichting Kicks - Kerkweg 219d
Kosten : € 2,00

Workshop: Thai Kids i.s.m. Stichting Kicks
De workshop bestaat uit een warming-up, conditietraining, 
zaktraining en sparren. Er worden specifieke technieken 
geoefend en natuurlijk wordt er afgesloten met een 
ontspannende cooling-down. De workshop wordt ook 
aangeboden op 5 en 12 augustus.

Tijd : 16:00 – 17:00 uur (6 - 12 jaar)
Waar : Stichting Kicks - Kerkweg 219d
Kosten : € 2,00

  Dinsdag 30 juli

Workshop: Lippenbalsem en lipgloss 
maken
Vind je het leuk om met uiterlijke verzorging bezig te zijn? Tijdens 
deze workshop maak je een lippenbalsem (tegen uitdrogen in 
de zon) en een mooie lipgloss!

Tijd : 10:00 – 11:30 uur (8 - 12 jaar)
Waar : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : € 2,00

Clinic: Tennis i.s.m. TV d’Oudelande
Tijdens deze clinic verzorgt Tennisvereniging d’Oudelande een 
leuk programma bestaande uit informatie over tennis, warming-
up en verschillende oefenvormen met rackets en tennisballen. 
Er wordt natuurlijk afgesloten met een partijspel!

Tijd : 10:00 – 11:30 uur  (6 - 12 jaar) 
Waar : TV d’Oudelande - Oosterparkweg 9
Kosten : Gratis

Ravottuh in het Oosterpark i.s.m. Ravottuh
Heb je zin in klimmen, klauteren, vies worden, bouwen, (water)
spelen, proeven en onderzoeken? Kom dan langs voor een 
middag vol Ravottuh plezier! 

Tijd : 13:00 – 15:00 uur (6 - 12 jaar)
Waar : Oosterpark - Oosterparkweg 17 
   ter hoogte van Kinderboerderij De Dierenhof
Kosten : € 1,00
Bijzonderheden : Trek oude kleding aan

Clinic: Free Running
Free Running is een spectaculaire sport waarbij je je zo snel 
mogelijk moet verplaatsten. De obstakels die je tekenkomt 
worden uitdagingen. Onder leiding van een instructeur en in een 
veilige omgeving leer je alles over deze sport!

Tijd : 13:00 – 14:00 uur (6 - 9 jaar)
 : 14:30 - 15:30 uur (10 - 12 jaar)
Waar : Sportzaal De Werf - Reijerweg 241
Kosten : € 2,00
Bijzonderheden: Sportkleding en zaalschoenen verplicht!

 Dinsdag 4 augustus

Workshop: Hydrodippen
Vind je het leuk om je telefoonhoesje, sneakers, gamecontroller of 
slippers te pimpen? Hydrodippen is een geweldige techniek om 
een print duurzaam over te brengen op een 3D voorwerp. Neem je 
eigen voorwerp mee.

Tijd : 10:00 – 11:30 uur (9 - 12 jaar)
 : 13:00 - 14:30 uur (9 - 12 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoofstraat 4a
Kosten : € 2,00

Beweegkriebels XL
Met Beweegkriebels worden peuters en kleuters uitgedaagd om te 
spelen en te bewegen. Leef je samen met papa of mama uit op 20 
verschillende beweegactiviteiten! 

Tijd : 10:00 – 11:00 uur (2 - 6 jaar - ouder + kind)
 : 11:30 - 12:30 uur (2 - 6 jaar - ouder + kind)
Waar : Buurtsportlocatie Slikkerveer - 
   Van Beethovenstraat
Kosten : € 1,00
Bijzonderheden: Trek sportieve kleding aan

  Woensdag 5 augustus

Fun: Instaroute 
Houd jij van selfies maken? Dan moet je echt naar de Instaroute 
komen! We hebben mooie achtergronden en voorwerpen voor de 
perfecte selfie. Deel ze daarna natuurlijk op social media. Reserveer 
snel een tijdslot van 20 minuten (per huishouden).

Tijd : 10:00 – 17:00 uur (alle leeftijden)
Waar : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : € 1,00

Clinic: Korfbal i.c.m. K.C.R.
Tijdens deze clinic verzorgt K.C.R. een leuk programma met 
uit informatie over korfbal, een warming-up en verschillende 
oefenvormen. Er wordt natuurlijk afgesloten met een partijspel!

Tijd : 14:00 – 16:00 uur (6 - 12 jaar)
Waar : K.C.R. - Kastanjelaan 40
Kosten : Gratis

   Donderdag 13 augustus

Workshop: Bruisbal en bodyscrub maken
Vind jij het leuk om je eigen bruisbal en bodyscrub te maken
voor jezelf of een ander? Geef je dan op voor deze workshop!

Tijd : 10:00 - 11:00 uur (8 - 12 jaar) 
Waar : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten  : € 1,00

Clinic: (Beach)handbal i.s.m. SV Saturnus’72
Tijdens deze clinic verzorgt Saturnus’72 een leuk handbal en 
beach-handbal programma met een warming-up en verschillende 
oefenvormen. Er wordt natuurlijk afgesloten met een partijspel!

Tijd : 10:00 - 12:00 uur (6 - 12 jaar en 13 - 16 jaar) 
Waar : SV Saturnus - Kastanjelaan 30
Kosten  : Gratis

Ravottuh in het Reijerpark i.s.m. Ravottuh
Heb je zin in klimmen, klauteren, vies worden, bouwen, (water)
spelen, proeven en onderzoeken? Kom langs voor een middag vol 
Ravottuh plezier!

Tijd : 13:00 - 15:00 uur (6 - 12 jaar) 
Waar : Reijerpark - Kastanjelaan 27
   ter hoogte van het NME-centrum
Kosten  : € 1,00

Fun: Mario Kart 
Ken je Mario Kart? Het parcours in de zaal lijkt op de racebaan 
uit het spel. Je komt al rennend moeilijke hindernissen, 
bananenschillen, schildpadden en paddenstoelen tegen!

Tijd : 13:00 – 14:15 uur (6 - 9 jaar)
 : 14:45 - 16:00 uur (10 - 12 jaar)
Waar : Sportzaal de Werf - Reijerweg 241
Kosten : € 2,00
Bijzonderheden: Sportkleding en zaalschoenen verplicht!

  Vrijdag 7 augustus

Fun: Escape Room
De Loods wordt omgebouwd tot Escape Room! In de Escape Room 
moet je binnen 60 minuten een uitweg zien te vinden aan de hand 
van puzzels en raadsels. De tijd tikt...

Tijd : 10:00 – 11:00 uur (8 - 12 jaar)
 : 11:30 – 12:30 uur (8 - 12 jaar)
 : 13:00 – 14:00 uur (8 - 12 jaar)
 : 14:30 – 15:30 uur (8 - 12 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : € 2,00

  Zaterdag 8 augustus

CoderDojo: Maak je eigen website of game 
i.s.m. De Bibliotheek AanZet
Een CoderDojo is een activiteit waarbij je leert programmeren. 
Tijdens deze workshop kun je kiezen tussen het maken van een 
website of een game.

Tijd : 10:30 – 12:30 uur (7 - 12 jaar en 13 - 17 jaar)
Waar : De Bibliotheek AanZet - St. Jorisplein 77
Kosten : € 2,00

 Dinsdag 11 augustus

Workshop: Pimp je eigen fiets
Kan jouw fiets wel wat meer kleur of verfraaiing gebruiken? Met 
leuke accessoires kun je je fiets nog leuker en mooier maken. 
Vergeet niet je eigen fiets mee te nemen!

Tijd : 10:00 – 11:30 uur (7 - 12 jaar)
Waar : De Loods  - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : € 2,00

Outdoor: Kanoën
Onder leiding van een instructeur leer je peddelen in een kano. 
Met de juiste techniek en houding haal je meer rendement uit 
je slag. Na de instructie zal een tocht gemaakt worden over het 
Surfmeer in het Oosterpark.

Tijd : 10:00 – 11:00 uur (8 - 12 jaar)
 : 11:30 – 12:30 uur (8 - 12 jaar)
 : 13:30 – 14:30 uur (8 - 12 jaar)
Waar : Surfmeer - Oosterparkweg 15
   ter hoogte van Bloemenjungle
Kosten : € 2,00
Bijzonderheden: Zwemdiploma A en B verplicht! Trek oude 
   kleding aan en neem droge kleding mee.

 Woensdag 12 augustus

Workshop: Ruimtelijk tekenen als een 
architect i.s.m. De Bibliotheek AanZet
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met een ontwerp voor je 
eigen huis. Het ontwerp wordt gemaakt met isometrie-tekeningen. 
Door alle tekeningen boven elkaar te hangen, creëren we één 
groot kunstwerk. Ontwerp je mee?

Tijd : 10:00 – 13:00 uur (9 - 11 jaar)
Waar : De  Bibliotheek AanZet - St. Jorisplein 77
Kosten : € 5,00

Outdoor: Bootcamp
Houd je van een uitdaging en vind je het prettig om in de 
buitenlucht je uithoudingsvermogen en fitheid te testen? Dan is 
deze bootcamp iets voor jou!

Tijd : 13:00 – 15:00 uur (13 - 16 jaar)
Waar : Natuur- en recreatiepark De Gorzen - Gorzenweg 5
Kosten : € 1,00
Bijzonderheden: Trek sportieve kleding aan

  Vrijdag 31 juli

Journakids: Maak je eigen podcast 
i.s.m. De Bibliotheek AanZet 
Volg jij het nieuws op de voet en schuilt er in jou een echte 
journalist? Kom dan naar Journakids. Een podcast is een korte 
radio-uitzending of luisterfragment op internet. Zo kun je een 
uitzending of fragment maken over jouw favoriete onderwerp!

Tijd : 10:30 – 12:15 uur (9 - 12 jaar)
Waar : De Bibliotheek AanZet - St. Jorisplein 77
Kosten : € 2,50

Outdoor: Expeditie Robinson
Test je survival skills tijdens diverse (spel)opdrachten zoals vuur 
maken zonder aansteker en het bouwen van een katapult. Alleen 
kracht en een goede samenwerking is niet voldoende. Heeft 
jouw team ook de nodige brains in huis? 

Tijd : 12:00 – 15:00 uur (8 - 12 jaar) 
Waar : Reijerpark - Kastanjelaan 27
   ter hoogte van het NME-Centrum
Kosten : € 2,00
Bijzonderheden: Zwemdiploma A en B verplicht! Trek oude 
   kleding aan en neem droge kleding mee.

 Maandag 3 augustus
Workshop: Maak je eigen toilettas
Een toilettas maken is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het 
vraagt wat inzicht en handigheid. Maak een grote of kleine 
toilettas uit verschillende stoffen. Een toilettas is altijd makkelijk 
op de camping.

Tijd : 10:00 – 11:30 uur (7 - 12 jaar)
 : 12:30 - 14:00 uur (7 - 12 jaar)
Waar : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : € 2,00

  Donderdag 6 augustus

Fun: Detectivespel
Wie van jullie groep is de moordenaar in dit detectivespel? Laat zien 
dat je het DNA van een echte rechercheur hebt. Verzamel bewijs en 
los de moord op. Ben jij een echte speurneus of vind je het leuk om 
een spannend spel te spelen? Geef je snel op! 

Tijd : 10:00 – 12:00 uur (10 - 12 jaar)
 : 12:30 - 14:00 uur (13 - 16 jaar)
Waar : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : € 2,00

Clinic: Tennis i.s.m. R.L.T.C.
Tijdens deze clinic verzorgt R.L.T.C. een leuk programma 
bestaande uit informatie over tennis, warming-up en verschillende 
oefenvormen met rackets en tennisballen. Er wordt natuurlijk 
afgesloten met een partijspel!

Tijd : 10:00 – 11:30 uur (6 - 12 jaar)
Waar : R.L.T.C. - Dijkpad 1
Kosten : Gratis

Ravottuh in het Waalbos i.s.m. Ravottuh
Heb je zin in klimmen, klauteren, vies worden, bouwen, (water)
spelen, proeven en onderzoeken? Doe dan mee!

Tijd : 13:00 – 15:00 uur (6 - 12 jaar)
Waar : Waalbos - Waalweg 3 - ter hoogte van Ross Lovell
Kosten : € 1,00
Bijzonderheden: Trek oude kleding aan

  Maandag 10 augustus

Workshop: Maak je eigen tattoos
Vind jij tattoos cool? Wil je misschien ooit een tattoo laten zetten 
als je 18 bent? Kom dan oefenen met sjablonen en maak je eigen 
(tijdelijke) tattoo.

Tijd : 10:00 – 11:30 uur (7 - 12 jaar)
Waar : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten : € 2,00

   Vrijdag 14 augustus

Fun: Lasergamen
Iedere deelnemer draagt een lasergeweer. Dit lasergeweer heeft 
een laserstraal, waarmee je anderen kunt raken. De laserstraal is erg 
zwak en dus niet gevaarlijk. De spectaculaire activiteit vindt plaats in 
een donkere ruimte met allerlei obstakels en schuilmogelijkheden.

Tijd : 10:00 – 11:00 uur (8 - 12 jaar)
 : 11:30 – 12:30 uur (8 - 12 jaar)
 : 13:30 – 14:30 uur (8 - 12 jaar)
 : 15:00 – 16:00 uur (8 - 12 jaar)
Waar : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten  : € 2,00

SCHRIJF JE IN!
www.facetridderkerk.nl

inschrijven@facetridderkerk.nl


