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3 t/m 12 mei

Maandag 3 mei

Dinsdag 4 mei

Woensdag 5 mei

Online beweeguurtje

Dansatelier

Fotospeurtocht Bolnes

Leeftijd: 2 – 6 jaar | Kosten: Gratis

Doe samen met de combinatiefunctionarissen Max en
Jerry mee met het online beweeguurtje. Tijdens een
livestream worden allerlei leuke oefeningen aangeboden.
Iedereen kan meedoen, want het beweeguurtje is
te volgen via smartphone of tablet. De benodigde
materialen worden thuisbezorgd. Na aanmelding
ontvang je meer informatie.
Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden

: 09:30 – 10:15 uur
: Digitaal via Teams
: Vermeld bij inschrijving je adres

Hoopdance

i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur

Leeftijd: alle leeftijden | 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!

De fotospeurtocht door Bolnes is voor jong en oud.
Ontdek de mooiste plekjes van de wijk terwijl je speurt
naar het verleden en het heden. Met de fotospeurtocht
wordt wandelen een belevenis! Speur samen met je
familie of vrienden. Laat je verrassen! De fotospeurtocht
is op eigen initiatief. Er is geen begeleiding aanwezig. Na
aanmelding ontvang je meer informatie.

Leeftijd : 4 – 12 jaar | Kosten: Gratis

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 (of 		
parkeerplaats van De Loods)
: Trek sportieve kleding aan

Leeftijd: 6 – 12 jaar | Kosten: Gratis

Hoopdance is een mix van dans en fitness met het
mooiste voorwerp: de hoepel! Doordat je alle spieren
van je lichaam gebruikt, word je sterker en versterkt het
je uithoudingsvermogen. Daarnaast is het voor jong en
oud, ervaring of geen ervaring. Iedereen kan het leren!
Tijd		
Locatie		
		

: 13:00 – 14:00 uur
: De Loods – P.C. Hooftstraat 4a (of 		
parkeerplaats van De Loods)

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

Tijd		
Bijzonderheden
		

: 10:00 – 17:00 uur
: De fotospeurtocht is op eigen 		
initiatief. Er is geen begeleiding
aanwezig.

Donderdag 6 mei

Bosspelen

Leeftijd: 6 – 12 jaar | Kosten: Gratis

Bij regen of zonneschijn, een uitje naar het bos is altijd
een succes! Wat halen we nu precies tevoorschijn, als we
gaan spelen in de bladeren? Levend Stratego? Boompje
wisselen? Je komt er vanzelf achter..
Tijd		
Locatie		
		

: 10:00 – 11:30 uur
: Natuur- en recreatiepark De Gorzen Gorzenweg 5

Ravottuh in het Oosterpark
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 in het Oosterpark! Deze keer gaan
we timmeren en op zoek naar aanwijzingen tijdens
spoorzoekertje. We steken een vuurtje aan en gaan
broodjesbakken. Er is ook nog een blotevoetenpad in de
nieuwe natuurlijke speeltuin.

Voetgolf (9 holes)

Tijd		
Locatie		
		

Het lijkt voor de ervaren voetballers appeltje-eitje: een
voetbal in zo min mogelijk schoten in een hole schieten.
Surprise! Dat is het niet. Onze voetgolfbaan met maar
liefst 9 holes bevindt zich in een gebied vol met bomen
en struiken en andere obstakels.

Vrijdag 7 mei

Leeftijd: 6 – 12 jaar | Kosten: Gratis

Tijd		
Locatie		
		

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.

www.facetridderkerk.nl

: 14:00 – 15:30 uur
: Sportpark Oosterpark - 		
Oosterparkweg 9

: 13:00 – 15:30 uur
: Kinderboerderij De Dierenhof – 		
Oosterparkweg 17

Maak je eigen slijm

Leeftijd : 6 – 12 jaar | Kosten: Gratis

Slijm heeft een magnetische aantrekkingskracht op
kinderen. Ze vinden het heerlijk om er in te kneden of het
simpelweg uit elkaar te trekken. Iedereen kan meedoen,
want de workshop is te volgen via smartphone of tablet.
De benodigde materialen worden thuisbezorgd. Via
een livestream worden alle handelingen stap voor stap
uitgelegd.
Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden

: 11:00 – 11:45 uur
: Digitaal via Teams
: Vermeld bij inschrijving je adres

/facetridderkerk

Maandag 10 mei

Ontdek het Waalbos!

Leeftijd : 6 – 12 jaar | Kosten: € 1,00

Vind je het leuk om buiten bezig te zijn, dingen te
ontdekken en daarnaast nog iets te knutselen? Kom dan
naar bezoekerscentrum De IJsvogel in het Waalbos. We
gaan buiten op zoek naar waterbeestjes en aan de slag
met microscopen. Binnen gaan we potjes versieren en
vullen met aarde en zaadjes.
Tijd		
Locatie		
		
Bijzonderheden

: 10:00 – 12:30 uur
: Bezoekerscentrum De IJsvogel – 		
Waalweg 9a
: Trek oude kleding aan

Maak je eigen schilderij (o.v.b.)
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Leeftijd: 4 – 6 jaar | Kosten: Gratis

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.
Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden

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

Maak je eigen tas (o.v.b.)
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
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

Maak je eigen mozaïek (o.v.b.)
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Leeftijd: 4 – 6 jaar | Kosten: Gratis

Tijdens deze workshop maak je een mozaïek kunstwerk!
Mozaïek is een kunstvorm waarbij je gebruik maakt van
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 hebt,
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

Dinsdag 11 mei

PS4 Gameday (o.v.b.)
Ben jij een echte gamer? We organiseren verschillende
Playstation-toernooien in De Loods! Laat je dansskills zien
tijdens het Just Dance-toernooi, speel je tegenstander
van het kastje naar de muur bij het FIFA21-toernooi of
scoor een Victory Royal tijdens het Fortnite-toernooi.
Schrijf je in en win mooie prijzen! Het is mogelijk om voor
meerdere toernooien in te schrijven.
Just Dance toernooi
Tijd		
: 11:00 – 13:30 uur
		
(inloop vanaf 10:30 uur)
Leeftijd		
: 8 – 14 jaar
Locatie		
: De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten		
: € 2,00
FIFA21 toernooi
Tijd		
		
Leeftijd		
Locatie		
Kosten		

: 14:30 – 17:00 uur
(inloop vanaf 14:00 uur)
: 8 – 16 jaar
: De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
: € 2,00

Fortnite toernooi
Tijd		
: 19:00 – 21:00 uur
		
(inloop vanaf 18:30 uur)
Leeftijd		
: 10 – 16 jaar
Locatie		
: De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
Kosten		
: € 2,00

Sportclinics @ Sportpark Oosterpark
Leeftijd: 8 – 15 jaar | Kosten: Gratis

In samenwerking met midgetgolfclub De Hole Ridders,
honk- en softbalvereniging Ridderkerk Rowdies en
tennisvereniging d’Oudelande organiseert ClubSupport
sportieve clinic’s op het sportpark Oosterpark. Iedere
clinic (tennis, honkbal en midgetgolf) duurt ongeveer 50
minuten, waarna de groep verplaatst naar de volgende
sportvereniging. Heb je zin in een sportieve middag?
Schrijf je dan snel in!
Tijd		
Locatie		
		
Bijzonderheden

: 13:00 – 16:00 uur
: Sportpark Oosterpark –
Oosterparkweg 9
: Trek sportieve kleding aan

Heel Ridderkerk kookt
i.s.m. Vet Gezond en De Groene Pollepel
Leeftijd: 8 – 15 jaar | Kosten: Gratis

Maak je eigen pop-art (o.v.b.)
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Leeftijd: 6 – 12 jaar | Kosten: Gratis

Maak je eigen pop-art kunstwerk! 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 jouw eigen pop-art
wereld maken!
Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden

: 15:15 – 16:30 uur
: De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
: Trek oude kleding aan

Denk jij dat je beter kan koken dan je vader of moeder?
Doe dan mee met deze digitale kookworkshop! We gaan
een heerlijke pasta maken met een toetje. De benodigde
boodschappen worden thuisbezorgd. Via een livestream
met De Groene Pollepel worden alle handelingen stap
voor stap uitgelegd. Eet smakelijk!
Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden
		

: 16:00 – 17:15 uur
: Digitaal
: Vermeld bij inschrijving je adres en 		
het aantal personen en allergieën of
speciale eetwensen

Speel Jackbox Party Pack online!
Leeftijd: 12 jaar en ouder | Kosten: Gratis

Pizza Game Night (o.v.b.)

Leeftijd: 12 jaar en ouder | Kosten: Gratis (incl. pizza)

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

: 18:00 – 21:00 uur
: De Loods – P.C. Hooftstraat 4a

TULPEN
EVENTS
3 t/m 12 mei

Woensdag 12 mei

Speel Among Us online!
Leeftijd: 9 – 18 jaar | Kosten: Gratis

Doe mee met 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.
Tijd		
		
Locatie		
Bijzonderheden

:
:
:
:

10:00 – 11:00 uur
11:15 – 12:15 uur
Digitaal via Teams
Meer informatie volgt na inschrijving

Bootcamp

Leeftijd: 12 – 16 jaar | Kosten: Gratis

Tijdens de Bootcamp wordt in groepsverband gesport
in de buitenlucht onder begeleiding van jongerenwerker
Bjorn. Wil je fit, sterk en engergiek worden? Dan is
Bootcamp echt iets voor jou! De Bootcamp vindt plaats
in de Donckse Velden en bestaat o.a. uit: hardlopen,
intervaltraining en fitnessoefeningen in de natuur.
Tijd		
Locatie		
		

: 14:00 – 15:30 uur
: Jongerensoos De Reij – Reijerweg 		
62

Suprisebios (o.v.b.)
i.s.m. De Bibliotheek AanZet
Leeftijd: 6 – 12 jaar
en zakje chips)

| Kosten: € 1,00 (incl. pakje drinken

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		

: 14:30 – 16:00 uur
: De Loods – P.C. Hooftstraat 4a

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

De Jackbox Party Pack is vrijwel gegarandeerd een
succes op feestjes. Voor deelname moet je de Engelse
taal een beetje onder de knie hebben. Iedereen kan
meedoen, want de Jackbox Party Pack is gratis 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.
Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden
		

www.facetridderkerk.nl

:
:
:
:

19:00 – 21:00 uur
Digitaal via Discord
Meer informatie volgt na inschrijving
Jackbox Party Pack is Engelstalig

/facetridderkerk

