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Niets te doen in de herfstvakantie? Doe dan mee met Kastanje Events! 
Kastanje Events is een verzameling sportieve, recreatieve en culturele 

activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk.

Kinderatelier: Het dansende schilderij i.s.m. 
Servicebureau Onderwijs & Cultuur

Schilderen is dansen, ik dans met mijn verf en mijn verf danst met mij. Tijdens deze 
workshop ben jij de schilder. Houd jij van beweging, spel en mooie kleuren? Schrijf je 
dan snel in!

Tijd                        : 13:00 – 14:00 uur
Leeftijd                   : 4 - 6 jaar
Locatie                    : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten                    : Gratis
Bijzonderheden : Trek oude kleding en schoenen aan

Kinderatelier: Griezelhuis(je) maken i.s.m. 
Servicebureau Onderwijs & Cultuur

Tijdens deze workshop ga jij een doos omtoveren tot een griezelhuis. We gaan tekenen, 
knippen, plakken, zagen, boren en een lijmpistool gebruiken! Heb je veel fantasie en vind 
jij het leuk om te knutselen? Doe mee!

Tijd                        : 14:30 – 16:00 uur
Leeftijd                   : 6 - 12 jaar
Locatie                    : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten                    : Gratis

Maandag 19 oktober

Dansatelier 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. Schrijf je in voor deze swingende 
dansworkshop en laat je meevoeren op verschillende melodieën en ritmes.

Tijd                        : 10:00 – 11:00 uur (4 – 6 jaar)
                        : 11:30 – 12:30 uur (6 – 12 jaar)
Locatie                    : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten                    : Gratis
Bijzonderheden : Trek sportieve kleding aan

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  : 11:00 – 12:00 uur
  : 12:30 – 13:30 uur
Leeftijd  : 8 – 12 jaar
Waar  : MFA Bolnes – Scheldeplein 2
Kosten  : € 2,00

Maak je eigen lunch + box i.s.m. Vet Gezond

Tijdens deze workshop maak je een lunch én een lunchbox. In de lunchbox kan je je 
zelfgemaakte gezonde en lekkere hapjes mee naar huis nemen! 

Tijd:  : 11:00 – 11:45 uur (4 – 6 jaar)
  : 12:15 – 13:15 uur (6 – 12 jaar)
Locatie:  : De Loods (Het Hooftkwartier) – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten  : € 1,00

HipHop/Urban i.s.m. Dansschool Fleur De Lis

Maak kennis met HipHop-danstechnieken (bounces, slides en isolaties). De docent 
let natuurlijk goed op je voetenwerk. Je danst op de nieuwste muziek en bent lekker 
energiek bezig. Wedden dat jij straks losgaat op de dansvloer?

Tijd  : 15:00 – 16:00 uur
Leeftijd  : 8 – 12 jaar
Waar  : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten  : Gratis

Dinsdag 20 oktober
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Beweegkriebels XL

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

Tijd  : 10:00 – 11:00 uur
  : 11:30 – 12:30 uur 
Waar  : Sporthal Drievliet – Vlietplein 137 - 138
Kosten  : € 1,00
Leeftijd  : 2 – 6 jaar (ouder + kind)
Bijzonderheden : Trek sportieve kleding aan

Buurtsport + pijl en boog schieten

Buurtsport werkt aan het laagdrempelig maken van het sportaanbod in Ridderkerk 
en wil de kinderen zoveel mogelijk kennis laten maken met verschillende sport- en 
beweegactiviteiten. Lijkt het jou leuk om te komen sporten met leeftijdsgenoten en 
kennis te maken een sport? Je bent van harte welkom!

Tijd  : 14:00 – 16:00 uur 
Locatie  : Sporthal Drievliet – Vlietplein 137 – 138
Kosten  : Gratis
Leeftijd  : 6 – 12 jaar
Bijzonderheden : Trek sportieve kleding aan

Suprisebios i.s.m. De Bibliotheek Aanzet

Spannend, leuk en gezellig! Er is een leuke film uitgezocht, maar de titel wordt nog even 
geheim gehouden. Laat je verrassen!

Tijd  : 14:00 – 15:30 uur
Leeftijd  : 6 - 12 jaar
Locatie  : De Bibliotheek AanZet – Koningsplein 1 (nieuwe locatie)
Kosten  : € 2,50 (incl. drinken en chips)

Woensdag 21 oktober

Ravottuh “Herfstexpeditie” i.s.m. Ravottuh

In de herfstvakantie gaan we op expeditie in De Gorzen! We gaan de herfst beleven in 
de natuur. We steken het kampvuur aan en gaan hutten bouwen. Heb je zin in klimmen, 
klauteren, vies worden, bouwen en onderzoeken? Kom dan langs voor een middag vol 
Ravottuh plezier!

Tijd                        : 13:00 – 15:00 uur
Leeftijd                   : 4 – 12 jaar (t/m 6 jaar onder begeleiding)
Locatie                    : Natuur- en recreatiepark De Gorzen – Gorzenweg 5  
  (parkeerplaats)
Kosten                    : Gratis
Bijzonderheden : Trek oude kleding en schoenen aan

PS4 FIFA-21 Toernooi!

Heb jij de nieuwste FIFA21 al gespeeld? Laat zien hoe goed je bent en doe mee met het 
toernooi. Er zijn voor de nummers 1, 2 & 3 leuke prijzen te winnen!

Tijd  : 12:30 (inloop)
Toernooi  : 13:00- 16:00 uur
Leeftijd  : 10 – 16 jaar
Locatie  : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Kosten  : € 3,00 (incl. consumptie)

Donderdag 22 oktober

Kinderatelier: Herfstbeest(je) maken i.s.m. 
Servicebureau Onderwijs & Cultuur

Als het buiten regent komen er diertjes tevoorschijn die heel erg van de herfst houden. 
Hoe ziet zo’n herfstbeestje eruit? Kleurrijk en schattig of stoer en gevaarlijk? Leeft het 
beestje onder de grond of juist heel hoog in de bomen? Tijden deze workshop maak je 
je eigen herfstbeestje. 

Tijd                        : 10:00 – 11:00 uur
Leeftijd                   : 4 – 6 jaar
Locatie                    : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten                    : Gratis

Kinderatelier: Herfsthut(je) maken i.s.m. 
Servicebureau Onderwijs & Cultuur

Tijd om een hut te bouwen! Jouw eigen plekje om te schuilen, midden in het bos of 
misschien juist wel goed verstopt in de stad. Tijdens deze workshop kan je een 3D 
ontwerp bouwen voor jouw hut. Lekker aan de slag met bladeren, taken, touw en lijm.  

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

Vrijdag 23 oktober

Aanmelden kan via inschrijven@facetridderkerk.nl of www.facetridderkerk.nl


