
Maandag 19 juli t/m 
vrijdag 13 augustus 2021

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.

   Maandag 19 juli 
Training: Rots & Water
De Rots & Water training leert kinderen en tieners bewustwording 
van het lichaam, geest en gedrag en richt zich vooral op het 
vergroten van sociale vaardigheden, zel� eheersing, zelfrefl ectie en 
zelfvertrouwen (Rots). De training gee�  handva� en om voor jezelf 
en anderen op te komen (Water).

Tijd : 10:00 - 11:30 uur (6 - 12 jaar)
Waar :  De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : Gratis
Bijzonderheden: De inschrijving geldt voor 4 lessen (ma 19 t/m do  
  22 juli). Meer info volgt na inschrijving.

Workshop: Action Painting
Action Painting is een abstracte vorm van kunst waarbij je gebruik 
maakt van een groot doek. Tijdens deze schilderworkshop draait 
het om actie! Gooi en smijt de verf maar op het doek. Zonder plan, 
tekentalent of uitgewerkte ideeën kom je tot de mooiste resultaten!

Tijd : 11:00 – 12:00 uur  en 12:45 - 13:45 uur (8 – 14 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : Gratis
Bijzonderheden : Trek oude kleding aan

Bosspelen
Bij regen of zonneschijn, een uitje naar het bos is altijd een succes! 
Alleen, wat halen we nu precies tevoorschijn, als we gaan spelen 
in het bos? Levend Stratego? Douanespel? Doe mee en je komt er 
vanzelf achter..

Tijd : 13:00 – 14:30 uur (6 – 12 jaar)
Waar : Natuur- en recreatiepark De Gorzen - Gorzenweg 5
Kosten : Gratis
Bijzonderheden : Trek sportieve kleding aan

Alle activiteiten 
tijdens Summer 

Events kunnen met 
de Ridderkerkpas
betaald worden!

   Dinsdag 20 juli 
Workshop: Kunst & Design 
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Tijdens deze creatieve workshop mag je je volledig uitleven met 
allerlei gave materialen die Ankie meebrengt in haar KunstBus! 
Waar jouw voorkeur ook ligt, bij de KunstBus zit je altijd goed!

Tijd : 10:00 – 11:00 uur en 11:30 - 12:30 uur (4 - 6 jaar)
 : 13:30 – 14:45 uur en 15:15 - 16:30 uur (6 - 12 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : Gratis
Bijzonderheden: Trek oude kleding aan

Workshop: Heel Ridderkerk kookt
i.s.m. VET Gezond en De Groene Pollepel
Vind jij het eten thuis ook niet zo lekker? Doe dan mee met deze 
digitale kookworkshop! We gaan een lekker (gezond) broodje 
hamburger maken! De benodigde boodschappen worden 
thuisbezorgd. Via een livestream met De Groene Pollepel worden 
alle handelingen stap voor stap uitgelegd. Eet smakelijk!

Tijd : 16:00 - 17:00 uur (6 - 14 jaar)
Waar : Heel Ridderkerk kookt wordt digitaal aangeboden
Kosten : Gratis
Bijzonderheden: Vermeld bij inschrijving je adres, het aantal  
   personen en allergieën of speciale eetwensen

Film: Horror Movie Night
It’s time for scary movies! Tijdens deze fi lmmarathon gaan we 3 
fi lms achter elkaar kijken. De titels van de fi lms houden we nog even 
geheim… maar het thema kunnen we  alvast verklappen.. HORROR!

Tijd : 21:00 - 02:00 uur (14 - 18 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : € 2,00  (inc. drinken en popcorn)
Bijzonderheden: Mag je niet alleen naar huis? 
   Dan moet je opgehaald worden.

Workshop: Fidget Toys maken
Fidget Toys zijn hot! Ben jij ook zo dol op 
Poppits, Fidget Spinners of Fidget Qubes? 
Tijdens deze workshop maak je een eigen Fidget 
Toy naar keuze!

Tijd : 10:00 - 11.30 (7 - 14 jaar)
 : 12:30 - 14:00 uur (7 - 14 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoofstraat 4a 
Kosten : € 2,00

Film: Surprisebios
i.s.m. De Bibliotheek AanZet
Het is elke keer weer een verrassing welke fi lm je gaat zien 
tijdens de Suprisebios. Er wordt een leuke, spannende of 
grappige fi lm vertoond. De titel van de fi lm houden we wel nog 
even geheim…

Tijd : 15:00 – 16:30 uur (6 - 12 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : € 1,00 (incl. pakje drinken en chips)

Fun: VR Experience
Ervaar de intensiteit van Virtual Reality! Elke deelnemer zal zich keer 
op keer verwonderen in de door ons gecreëerde wereld. Je speelt 
geen spel, je belee�  een realiteit. Het is een avontuur, een ervaring 
én dat allemaal in De Loods. 

Tijd : 13:00 – 14:00 uur (10 - 14 jaar)
 : 14:15 – 15:15 uur (10 - 14 jaar)
 : 15:30 – 16:30 uur (10 - 14 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : Gratis

  Donderdag 22 juli

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

Tijd : 12:00 – 13:45 uur (6 - 12 jaar)
  : 14:15 – 16:00 uur (6 - 12 jaar)
Waar : Natuur- en recreatiepark De Gorzen – Gorzenweg 5
Kosten : € 1,00
Bijzonderheden: Trek oude kleding aan

Combiclinic: Beachhandbal & Wandklmmen
i.s.m. Saturnus ‘72
Tijdens deze combiclinic verzorgt Saturnus’72 een leuk beachhandbal 
programma bestaande uit een warming-up en verschillende 
oefenvormen. De instructeurs van Facet Ridderkerk zullen bij het 
wandklimmen zorgen voor een uitdagende, maar vooral veilige 
klimsensatie!

Tijd : 10:00 - 13:00 uur (8 - 16 jaar)
Waar : SV Saturnus ’72 - Kastanjelaan 30
Kosten : Gratis

Dinsdag 27 juli

Beweegkriebels XL
Vind jij het leuk om te klimmen, klauteren en slingeren? Kom dan 
naar De Werf en leef je uit op alle spannende onderdelen van 
het beweegparcours! Met Beweegkriebels worden peuters en 
kleuters uitgedaagd om te spelen en te bewegen.

Tijd : 10:00 – 12:00 uur (2 - 6 jaar)
Waar : Sportzaal De Werf – Reijerweg 241
Kosten  : € 2,00
Bijzonderheden: Trek sportieve kleding aan

Workshop: Taarten versieren
Kom je eigen taart versieren! De biscui� aarten 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 - 14 jaar)
 : 12:00 – 13:30 uur (8 - 14 jaar)
  : 14:00 – 15:30 uur (8 - 14 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten  : € 6,00

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 Urban Sport!

Tijd : 13:00 – 14:00 uur (6 – 8 jaar)
 : 14:30 – 15:30 uur (9 – 12 jaar)
Waar : Sportzaal De Werf – Reijerweg 241
Kosten  : € 2,00
Bijzonderheden: Sportkleding en zaalschoenen verplicht 

   Woensdag 21 juli

De Blauwe Kinderclub 
i.s.m. Brede School Ridderkerk
Kinderen en tieners met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 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 onder 
begeleiding van minimaal twee opgeleide medewerkers. De 
Blauwe Kinderclub wordt ook aangeboden op woensdag 28 juli, 
4 en 11 augustus.

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

Workshop: Hoopdance
Hoopdance is dansen met een hoepel! Doordat je alle spieren 
van je lichaam gebruikt, word je sterker en vergroot het je 
uithoudingsvermogen. Hoopdance is voor jong en oud, ervaring of 
geen ervaring. Iedereen kan het leren!

Tijd : 10:00 – 11:00 uur (6 – 8 jaar)
 : 11:15 – 12:15 uur (9 – 12 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a 
   (of parkeerplaats van De Loods)
Kosten : Gratis
Bijzonderheden: Trek sportieve kleding aan

Clinic: Kor� al i.s.m. K.C.R.
Tijdens deze clinic verzorgt K.C.R. een programma bestaande 
uit informatie over kor� al, een warming-up en verschillende 
oefenvormen. Er wordt natuurlijk afgesloten met een partijspel. 
Voor de allerkleinsten is er een leuke kangoeroe activiteit!

Tijd : 11:00 – 12:00 uur (2 – 5 jaar)
 : 13:00 – 14:00 uur (6 – 12 jaar)
Waar : K.C.R. - Kastanjelaan 40
Kosten : Gratis

Woensdag 28 juli

Fun: Waterba� le
Spe� er, pieter, pater, vul je pistool met water! Beide teams hebben 
de beschikking over waterpistolen en waterballonen. Wie gaat de 
waterba� le winnen?

Tijd : 14:00 – 15:30 uur (8 - 12 jaar)
Waar : Surfmeer – Oosterparkweg 15 
  (t.h.v. De Bloemenjungle)
Kosten  : € 1,00

www.facetridderkerk.nl /facetridderkerk

  Vrijdag 23 juli
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 (10 - 16 jaar)
 : 11:30 – 12:30 uur (10 - 16 jaar)
 : 13:00 – 14:00 uur (10 - 16 jaar)
 : 14:30 – 15:30 uur (10 - 16 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : € 2,00 

Workshop: Dansatelier 
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Dansen is goed voor je motoriek, muzikaliteit en coördinatie. Schrijf je 
in voor deze swingende dansworkshop van docent Grace en laat je 
meevoeren op verschillende melodieën en ritmes. Iedere workshop 
is anders dus je kunt meerdere keren meedoen!

Tijd : 10:00 – 11:00 uur en 11:15 – 12:15 uur (4 – 6 jaar)
 : 13:00 – 14:00 uur en 14:15 – 15:15 uur (6 – 12 jaar)
Waar : Gymzaal P.C. Hoo� straat 20
Kosten : Gratis
Bijzonderheden: Trek sportieve kleding aan

 Maandag 26 juli

Workshop: Dansatelier
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Dansen is goed voor je motoriek, muzikaliteit en coördinatie. Schrijf 
je in voor deze swingende dansworkshop van docent Grace en laat je 
meevoeren op verschillende melodieën en ritmes. Iedere workshop 
is anders dus je kunt meerdere keren meedoen!

Tijd : 10:00 – 11:00 uur en 11:15 – 12:15 uur (4 – 6 jaar)
 : 13:00 – 14:00 uur en 14:15 – 15:15 uur (6 – 12 jaar)
Waar : Gymzaal P.C. Hoo� straat 20
Kosten : Gratis
Bijzonderheden: Trek sportieve kleding aan

Maandag 19 juli t/m 
vrijdag 13 augustus 2021

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. Alle activiteiten 
tijdens Summer 

Events kunnen met 
de Ridderkerkpas

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

Clinic: Tennis i.s.m. 
Tennisvereniging 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.

Tijd : 14:00 – 15:30 uur (6 - 12 jaar)
Waar : Tennisvereniging d’Oudelande – 
  Oosterparkweg 9
Kosten  : Gratis



• Inschrijven kan alleen via het inschrij� ormulier op www.facetridderkerk.nl/vakantie-activiteiten;
• 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 25 juni 9.00 uur);
• Kijk goed voor welke lee� ijd 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

 Donderdag 29 juli

Workshop: Tie Dye
Maak kennis met Tie Dye. We maken een T shirt of een tas. Je 
kiest zelf een patroon naar keuze. Met behulp van elastiekjes en 
textielverf bewerken we het T-shirt of de tas.

Tijd : 10:00 – 11:30 uur (8 - 14 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a   
Kosten : € 2,00

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

Tijd : 12:00 – 13:45 uur (6 - 12 jaar)
 : 14:15 – 16:00 uur (6 - 12 jaar)
Waar : Oosterpark (t.h.v. Kinderboerderij De Dierenhof 
   – Oosterparkweg 17
Kosten : € 1,00

Fun: Game Night
Ouderwets bordspellen spelen, blij�  leuk en gezellig! In 
de Loods organiseren de jongerenwerkers een gezellige 
spelavond. Verzamel je vrienden en vriendinnen en doe mee!

Tijd : 19:30 – 21:30 uur (12 - 16 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : Gratis

 Vrijdag 30 juli

Outdoor: Treasure Hunt
Een Treasure Hunt is een combinatie van een Escape Room en 
een scha� enzoektocht. Hoe snel kom je vrij en vind je de schat? 
Door ingewikkelde aanwijzingen moet je ontsnappen en de 
schat zien te vinden. Heb jij naast een goede conditie ook de 
nodige brains in huis?

Tijd : 12:00 – 15:00 uur (8 - 14 jaar)
Waar : Reijerpark (ter hoogte van het NME-centrum –  
   Kastanjelaan 27)
Kosten : € 2,00

Workshop: Wolkenlamp maken
Verlicht je kamer met originaliteit! Tijdens deze workshop maak 
je een scha� ige wolkenlamp waarmee je je kamer een unieke 
touch gee� . Versier de lamp zoals je zelf wilt met een scha� ig 
gezichtje of sprankelende regendruppels.

Tijd : 10:00 – 11:15 uur (7 - 12 jaar)
 : 12:30 -  13:45 uur (7 - 12 jaar)
Locatie : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : € 2,00

Fun: Mariokart
Ken je het computerspel 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. Wie is de snelste op de Mario Kart racebaan?

Tijd : 13:30 – 14:45 uur (6 – 8 jaar)
 : 15:00 – 16:15 uur (9 – 12 jaar)
Locatie : Sportzaal De Werf – Reijerweg 241
Kosten : € 2,00
Bijzonderheden: Sportkleding en zaalschoenen verplicht!

 Donderdag 5 augustus

Fun: Instaroute (wonderXperience)
Houd jij van selfi es maken? Dan moet je echt naar de Instaroute 
komen! We hebben mooie achtergronden voor de perfecte selfi e. 
Deel ze daarna natuurlijk op social media! Reserveer snel een 
tijdslot van 20 minuten.

Tijd : 10:00 – 21:00 uur (6 - 16 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoofstraat 4a
Kosten : € 1,00

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

Tijd : 12:00 – 13:45 uur (6 - 12 jaar)
 : 14:15 – 16:00 uur (6 - 12 jaar)
Waar : Waalbos – Waalweg 3 (t.h.v. Ross Lovell)
Kosten : € 1,00
Bijzonderheden: Trek oudekleding aan

  Vrijdag 6 augustus

Fun: Lasergamen
Iedere deelnemer draagt een lasergeweer. Dit lasergeweer hee�  
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. Hoo� straat 4a
Kosten : € 2,00

Fun: Lasergamen by Night
Iedere deelnemer draagt een lasergeweer. Dit lasergeweer hee�  
een laserstraal, waarmee je anderen kunt raken. De laserstraal is 
erg zwak en dus niet gevaarlijk. De spectaculaire activiteit vindt 
plaats in de Gorzen met allerlei obstakels en schuilmogelijkheden.

Tijd : 20:00 – 21:00 uur (12 - 16 jaar)
 : 21:30 – 22:30 uur (12 - 16 jaar)
Waar : Natuur- en recreatiepark De Gorzen 
  – Gorzenweg 5
Kosten : € 2,00

   Vrijdag 13 augustus

Uitstapje: Jump 010
Het vetste trampolinepark van Ro� erdam en omstreken! Voorzien 
van de nieuwste ontwikkelingen en opgebouwd in de sfeer van de 
Ro� erdamse haven, een beleving die je niet mag missen!

Tijd : 09:00 – 11:00 uur (8 - 15 jaar) 
Locatie : Verzamelen om 08:45 uur bij Jump 010 - 
   Akkeroord 10
Kosten : € 5,00 incl. drinken en excl. gripsokken
  : € 7,00 incl. drinken en incl. gripsokken

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

Tijd : 13:30 – 15:00 uur (8 - 15 jaar)
Waar : Verzamelen bij De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : Gratis

 Woensdag 11 augustus

Fun: Bowlen i.s.m. De Theetuin
Discobowlen is helemaal hot en is voor jong en oud! Er wordt 
gebowld met discoverlichting en populaire muziek. Wie de 
meeste punten scoort, wint een leuke prijs!

Tijd : 10:00 – 11:15 uur (6 – 9 jaar)
 : 11:45 – 13:00 uur (10 – 15 jaar)
Waar : De Theetuin – Pruimendijk 16
Kosten : € 2,00 (incl. drinken)

Workshop: Tik Tok dansles by Fleur
Dansen is goed voor je en nog leuk ook! Tijdens deze workshop 
leer je de beroemde Tik Tok dansjes, handig als je een leuk Tik Tok 
fi lmpje wilt maken. 

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

  Donderdag 12 augustus

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

Tijd : 12:00 – 13:45 uur (6 - 12 jaar)
  : 14:15 – 16:00 uur (6 - 12 jaar)
Locatie : Reijerpark (ter hoogte van het NME-centrum – 
   Kastanjelaan 27)
Kosten : € 1,00
Bijzonderheden: Trek oude kleding aan

Outdoor: Mini Olympische spelen
Komende zomer vinden de Olympische Zomerspelen plaats in 
Tokyo. Wij organiseren onze eigen Mini Olympische Spelen in 
Ridderkerk. Je ontvangt een strippenkaart en kan daarna alle 
onderdelen uitvoeren. Als je alle onderdelen hebt uitgevoerd, krijg 
je een klein prijsje. De onderdelen blijven nog even geheim..

Tijd : 13:00 – 15:00 uur (8 - 12 jaar)
Locatie : Erasmuspark (t.h.v. de blauwe koepel)
Kosten : € 1,00

 Maandag 2 augustus

Workshop: Make-up 
Wil je de basis leren van het make-up aanbrengen? Of wil je 
meer weten over eye-liner, mascara of smokey-eyes? Kom dan 
naar de make-up workshop en stel je vragen aan een echte 
make-up artiest.

Tijd : 10:00 – 11:30 uur (8 – 12 jaar)
  : 12:30 – 14:00 uur (12 – 18 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a   
Kosten : € 2,00

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)
 : 12:30 – 14:00 uur (6 - 12 jaar)
Waar : Midgetgolfclub De Hole Ridders – 
   Oosterparkweg 5
Kosten : € 1,00

Surprisebios 
i.s.m. De Bibliotheek AanZet
Het is elke keer weer een verrassing welke fi lm je gaat zien tijdens 
de Suprisebios. Er wordt een leuke, spannende of grappige fi lm 
vertoond. De titel van de fi lm houden we wel nog even geheim…

Tijd : 15:00 – 16:30 uur (6 - 12 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : € 1,00 (incl. pakje drinken en chips)

 Maandag 9 augustus

Workshop: Dansatelier
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Dansen is goed voor je motoriek, muzikaliteit en coördinatie. Schrijf 
je in voor deze swingende dansworkshop van docent Grace en 
laat je meevoeren op verschillende melodieën en ritmes. Iedere 
workshop is anders dus je kunt meerdere keren meedoen!

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. Hoo� straat 4a
Kosten : Gratis
Bijzonderheden: Trek sportieve kleding aan

Outdoor: Vlo� en bouwen
Onder begeleiding van een instructeur krijgt elke groep een aantal 
tonnen / banden, palen en touwen en moet daarmee een eigen vlot 
bouwen. Na een korte uitleg over de basisknoop (mastworp) ga je 
aan de slag. Het is natuurlijk de bedoeling dat het vlot blij�  drijven 
en daarbij de hele groep kan dragen.

Tijd : 13:00 – 14:15 uur (8 -12 jaar)
 : 14:45 – 16:00 uur (8 - 12 jaar)
Waar : Surfmeer – Oosterparkweg 15 
   (t.h.v. De Bloemenjungle)
Kosten : € 2,00
Bijzonderheden: Zwemdiploma A en B verplicht!
 : Trek oude kleding aan en neem droge kleding mee

Fun: Panna Knock Out toernooi
Vind jij deze vorm van straatvoetbal ook geweldig? Dan is dit een 
geweldige kans om je skills te laten zien. De winnaar krijgt een 
mooie prijs!

Tijd : 13:00 – 15:30 uur (7 - 14 jaar)
Locatie : Cruy�  Court – Van Beethovenstraat
Kosten : € 2,00

SCHRIJF JE IN!
www.facetridderkerk.nl

Dinsdag 3 augustus

Workshop: Donut of macaron kussen maken
Heerlijk zacht en bovendien super tof om te maken! Laat jouw 
creativiteit de vrije loop en maak je eigen zachte donut of 
macron kussen. Leuk voor in je slaapkamer!

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

Outdoor: Sportspeurtocht
Houd je van speuren en sporten? Doe dan mee aan de sportieve 
speurtocht door Drievliet en Het Zand. Lukt het jou om alle 
locaties te vinden en de bijbehorende opdrachten goed uit te 
voeren?

Tijd : 13:00 – 14:30 uur (6 - 12 jaar)
Waar : Erasmuspark (t.h.v. de blauwe koepel)
Kosten : Gratis

 Woensdag 4 augustus
Workshop: Pannenkoeken bakken
Heerlijke pannenkoeken, wie vind dat nou niet lekker? Tijdens 
deze workshop ga je zelf het pannenkoekenbeslag maken en de 
pannenkoeken bakken. Daarna lekker smullen!

Tijd : 11:00 – 13:00 uur (7 - 12 jaar)
Waar : De Loods – P.C. Hoo� straat 4a
Kosten : € 1,00

  Dinsdag 10 augustus

Beweegkriebels XL
Vind jij het leuk om te klimmen, klauteren en slingeren? Kom dan 
naar De Werf en leef je uit op alle spannende onderdelen van het 
beweegparcours! Met Beweegkriebels worden peuters en kleuters 
uitgedaagd om te spelen en te bewegen.

Tijd : 10:00 – 12:00 uur (2 - 6 jaar)
Waar : Sportzaal De Werf – Reijerweg 241
Kosten  : € 2,00
Bijzonderheden: Trek sportieve kleding aan


