KROKUS
EVENTS

Activiteiten “onder voorbehoud” gaan alleen
door als de coronamaatregelen dat toelaten.

Niets te doen in de voorjaarsvakantie? Doe dan mee met Krokus Events!
Krokus Events is een verzameling sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners
en jongeren in Ridderkerk.

22 t/m 26 februari

Maandag 22 februari

Dansatelier i.s.m. Servicebureau
Onderwijs & Cultuur (onder voorbehoud)
Leeftijd: 4 - 12 jaar | Kosten: Gratis
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. Iedere
workshop is anders dus je kunt meerdere keren meedoen!
Tijd		
		
		
		
Locatie		
Bijzonderheden

:
:
:
:
:
:

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)
De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Trek sportieve kleding aan

Donderdag 25 februari

Kinderatelier: Maak je eigen
mozaïek i.s.m. Servicebureau
Onderwijs & Cultuur (onder voorbehoud)
Leeftijd: 4 – 6 jaar | Kosten: Gratis

We maken een mozaïek kunstwerk. Mozaïek is een kunstvorm
waarbij een kunstwerk wordt gemaakt uit een groot aantal
kleine gekleurde steentjes. Voor het kunstwerk gebruik je dit
keer papier i.p.v. steentjes. Teken je eigen figuurtjes, ontdek
welke kleuren je nodig, scheur je papier in 1000 stukjes en
plakken maar!
Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden

: 13:45 – 14:45 uur
: De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
: Trek oude kleding aan

Speel Among Us online

Kinderatelier: Maak je eigen
pop-art i.s.m. Servicebureau

Speel samen met de Combinatiefunctionarissen de online
game Among Us. In een veilige (online) omgeving wordt
tijdens een livestream het ruimteschip in Among Us
geopend. Iedereen kan meedoen, want Among Us is gratis
te downloaden en te spelen via een smartphone of tablet.
Na aanmelding ontvang je meer informatie over de stream
en de chat en krijg je een privécode om deel te nemen aan
de stream.

Onderwijs & Cultuur (onder voorbehoud)

Leeftijd : 9 – 18 jaar | Kosten: Gratis

Tijd		
		
Locatie		
Bijzonderheden

:
:
:
:

14:00 - 15:00 uur
15:15 - 16:15 uur
Among Us wordt digitaal aangeboden
Meer informatie volgt na inschrijving

Dinsdag 23 februari

Bussietrap

Leeftijd : 6 – 12 jaar | Kosten: Gratis
Bussietrap is een ouderwets (buiten)spelletje en lijkt op
verstoppertje. We spelen bussietrap met verschillende
soorten ballen. Hoe verder de bal wordt weggeschopt, hoe
langer je de tijd hebt om te verstoppen. Het spel eindigt als
iedereen ‘er bij’ is.
Tijd		
Locatie		
		
Bijzonderheden

: 10:30 - 12:00 uur
: Erasmuspark - Verzamelen bij de
blauwe koepel
: Trek oude kleding aan

Leeftijd: 6 – 12 jaar | Kosten: Gratis

Pop-art kunstwerken lijken op tekeningen uit een stripboek
met veel felle en rare kleuren. In een pop-art schilderij zijn
vaak voorwerpen te zien die helemaal niet bijzonder zijn,
zoals een blikje soep of een banaan. Neem een uitgeprinte
foto van je eigen hoofd mee, dan gaan we met papier jouw
eigen pop-art wereld maken!
Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden
		

: 15:15 – 16:30 uur
: De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
: Trek oude kleding aan en vergeet de
foto niet!

Straatvoetbaltoernooi

Leeftijd: 7 – 10 jaar + 10 – 13 jaar | Kosten: Gratis

Kinderatelier: Maak je eigen
tas i.s.m. Servicebureau
Onderwijs & Cultuur (onder voorbehoud)
Leeftijd: 6 – 12 jaar | Kosten: Gratis

Tijdens deze workshop ga je een eigen tas ontwerpen! Je
gaat aan de slag als een echte designer. De basis van de tas
krijg je van de docent, maar de vetste kleuren en de mooiste
vormen mag jij bepalen!
Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden

: 11:30 – 12:45 uur
: De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
: Trek oude kleding aan

: 10:00 - 10:45 uur
: Deze activiteit wordt digitaal
aangeboden
: Vermeld bij inschrijving je adres en
telefoonnummer

Schatzoeken met Ravottuh
i.s.m. Ravottuh

Leeftijd: 6 – 12 jaar | Kosten: Gratis
Heb je zin in knutselen, bouwen, spelen, proeven en
onderzoeken? Kom dan langs voor een middag vol Ravottuh
plezier! We gaan zelf een schatkaart en schatkist maken
van natuurlijke materialen. We steken een vuurtje aan en
gaan op zoek naar de verstopte schat!
Tijd		
Locatie		
		
Bijzonderheden

: 13:00 - 15:00 uur
: Reijerpark (ter hoogte van het
NME-centrum – Kastanjelaan 27)
: Trek oude kleding aan

Vrijdag 26 februari

Het Jachtseizoen

Leeftijd: 8 - 12 jaar | Kosten: Gratis

Tijd		
Locatie		
		

: 13:00 – 14:30 uur
: Cruijff Court Slikkerveer
- Van Beethovenstraat
: Trek sportieve kleding aan

Woensdag 24 februari

Leeftijd: 6 - 12 jaar | Kosten: Gratis

: 10:00 – 11:00 uur
: De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
: Trek oude kleding aan

Tijd		
Locatie		
		
Bijzonderheden
		

Tijd		
Locatie		
		
Bijzonderheden

Onderwijs & Cultuur (onder voorbehoud)

Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden

Doe samen met jouw kind mee met het online beweeguurtje.
In een veilige (online) omgeving worden tijdens een
livestream allerlei leuke oefeningen aangeboden. De
benodigde materialen worden bij je thuis bezorgd. Na
aanmelding ontvang je meer informatie over de stream en
krijg je een privécode om deel te nemen.

Ben jij ook zo’n fan van ‘Het Jachtseizoen’ van StukTV? Altijd
al een keer mee willen spelen net als Enzo Knol? Dat kan nu
met de Jachtseizoen app op je smartphone! In het Reallife
GPS actiespel ga je samen op jacht naar de boef. Weet jij
de voortvluchtige binnen de tijd te vangen?

Surprisebios i.s.m. De Bibliotheek

Tijdens deze workshop ga je een eigen schilderij maken! Het
schilderij ga je niet schilderen, maar stempelen. De stempels
mag je helemaal zelf maken met allemaal gekke spulletjes.

Leeftijd: 2 – 6 jaar | Kosten: Gratis

Wist je dat Frenkie de Jong en Lieke Martens ook ooit op
straat begonnen zijn met voetbal? Wil je meedoen met ons
straatvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes? Schrijf je
dan snel in! Aanmelden is mogelijk per team (4 spelers) of
individueel.

Kinderatelier: Maak je eigen
schilderij i.s.m. Servicebureau
Leeftijd: 4 - 6 jaar | Kosten: Gratis

Online beweeguurtje

AanZet (onder voorbehoud)
Het is elke keer weer een verrassing welke film je gaat zien
tijdens de Suprisebios. Er wordt een leuke, spannende of
grappige film vertoond. De titel van de film houden we wel
nog even geheim…
Tijd		
Locatie		

: 13:00 – 14:30 uur
: De Loods – P.C. Hooftstraat 4a

Heel Ridderkerk kookt (digitaal)
i.s.m. VET Gezond en De Groene Pollepel

: 13.00 - 15.00 uur
: Verzamelen om 12:45 uur bij De Loods
– P.C. Hooftstraat 4a

Pizza Game Night (onder voorbehoud)
Leeftijd: 13 – 17 jaar | Kosten: Gratis (incl. pizza)

Heb je veel algemene kennis voor 30 Seconds of ben je een
financieel wonder voor Monopoly? In De Loods organiseren
we een gezellige spelavond onder het genot van stuk pizza!
Verzamel je vrienden en vriendinnen en doe mee!
Tijd		
Locatie		

: 17:00 – 21:00 uur
: De Loods - P.C. Hooftstraat 4a

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.

Leeftijd: 8 – 15 jaar | Kosten: Gratis

We gaan een heerlijke stamppot maken. De benodigde
boodschappen worden in de ochtend of middag bij je
thuis bezorgd. Via een digitale verbinding met De Groene
Pollepel worden alle handelingen stap voor stap uitgelegd.
Eet smakelijk!
Tijd		
Locatie		
		
Bijzonderheden
		
		

www.facetridderkerk.nl

: 16:00 - 17:00 uur
: Deze activiteit wordt digitaal
aangeboden
: Vermeld bij inschrijving je adres en het
aantal personen, allergieën of speciale
eetwensen

Inschrijven
voor een
activiteit?
www.facetridderkerk.nl
inschrijven@facetridderkerk.nl

/facetridderkerk
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