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

Kerstbingo/-disco 
georganiseerd door Grandcafé Burgerzaken
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar |  Kosten: € 2,50

Tijdens de bingo wordt een heerlijke high tea voor kinderen 
geserveerd. Na de high tea kan er uiteraard gedanst worden.
Tijd                        : 14:00 – 16:30 uur
Locatie                  : Theater Het Plein – Koningsplein 2
Bijzonderheden : Kaarten verkrijgbaar bij Grandcafé Burgerzaken

Zaterdag 22 december

22 december t/m 
4 januari

Donderdag 27 december

Workshop: Breakdance
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Locatie: 6 t/m 12 jaar  |  Kosten: gratis

Wil jij ontdekken hoe het is om een echte breakdancer te zijn? Tijdens 
deze workshops ga je aan de slag met voetenwerk, uitstraling en 
de typische moves. Misschien doe jij straks wel de ‘headspin’ of de 
‘windmill’ aan het einde van de workshop! Het is mogelijk om in 
te schrijven voor beide workshops. Bij workshop A en B worden 
verschillende moves aangeleerd.

Workshop A : 10:00 – 11:30 uur
Workshop B : 12:00 - 13:30 uur
Locatie                   : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a

Dance Battle
Locatie: 6 t/m 12 jaar  |  Kosten: gratis

Voor iedereen die één of twee Breakdance workshops heeft gevolgd, 
eindigen we met echte battle. Laat zien wat jij hebt geleerd als B-boy 
of B-girl en misschien ben jij wel degene die wint!
Tijd : 13:30 - 13:45 uur
Locatie                   : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a

Workshop: Experimenteren met 
verf 
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar |  Kosten: gratis

Heb jij ook zin om te experimenteren met verf en alvast te vieren dat 
we bijna beginnen met 2019? Kom dan langs en steek je handen uit 
je mouwen! We gaan het nieuwe jaar verbeelden in een twee-luik. Dit 
zijn twee tekeningen of schilderijen die op elkaar lijken en bij elkaar 
passen, maar niet hetzelfde zijn. Er gelden twee regels: er mogen 
geen kwasten worden gebruikt en je handen worden vies! 
Tijd : 10:00 – 11:30 uur

Locatie : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Bijzonderheden   : Trek oude kleding aan!

Workshop: Ben jij professor 
Frankenstein? 
i.s.m. Servicebureau Onderwijs & Cultuur       
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar  |  Kosten: gratis

Trek je labjas aan en doe een veiligheidsbril op! We gaan wezens tot 
leven wekken! Heb je ooit van het verhaal over professor Frankenstein 
gehoord? Heb je zelf wel eens gefantaseerd over gekke wezens met 
grote hoofden of met mega grote voeten? Ontwerp je eigen gekke, 
grote, eigenwijze magische wezen en maak deze uit klei met allerlei 
gekke materialen. Als een echte professor ga je aan de slag om hem 
of haar tot leven te wekken door proefjes te doen met schuim en 
bubbels. Waar komt het schuim uit bij jouw wezen? Zijn oren, neus 
of mond?
Tijd : 12:30 – 14:00 uur

Locatie : De Loods - P.C. Hooftstraat 4a
Bijzonderheden   : Trek oude kleding aan!

Kinderrestaurant - 
Nieuwjaarsborrel
Leeftijd: 9 t/m 14 jaar  |  Kosten: gratis

Luid jij samen met de combinatiefunctionaris, de jongerenwerker en 
de opbouwwerker het nieuwe jaar in? Deze keer verzinnen en maken 
we lekkere borrelhapjes in de keuken. Daarna kunnen ouders, opa’s 
en oma’s en wijkbewoners aansluiten en beginnen we 2019 gezellig 
met elkaar. Kom jij ook?
Tijd                        : 9:00 - 14:00 uur
Locatie                   : WVC Slikkerveer, Reijerweg 62

Surprisebios
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar  |  Kosten: gratis

Met de Suprisebios in De Loods is het elke keer weer een verrassing 
welke film je gaat zien! Onder het genot van een koek en een drankje 
wordt een leuke, spannende, grappige of zielige film gedraaid. De titel 
van de film houden we wel nog even geheim…
Tijd                        : 10:00 - 11:45 uur
Locatie                   : De Loods – P.C. Hooftstraat 4a

Inschrijven voor een activiteit?

www.facetridderkerk.nl

inschrijven@facetridderkerk.nl

Vrijdag 28 december 

www.facetridderkerk.nl  /facetridderkerk

Vrijdag 4 januari

Duo clinic: Indoor Midgetgolf &  

Free Running i.s.m. De Hole Ridders en Defana
Leeftijd: 6 t/m 12  jaar  |  Kosten: gratis

Tijdens de duo clinic doe je mee aan twee verschillende activiteiten. 
We beginnen met een uur Free Running waarbij je je zo snel mogelijk 
moet verplaatsen van A naar B. Hierdoor krijg je het ultieme gevoel 
van lichaamscontrole en kracht. De obstakels worden uitdagingen! Na 
een kwartier pauze gaan we het tweede uur aan de slag met Indoor 
Midgetgolf. Probeer de 9 holes met zo weinig mogelijk slagen af te 
leggen. Het gaat bij Midgetgolf om concentratie en geduld. 
Tijd : 9:30 – 11:45 uur
Locatie                   : Sporthal Drievliet – Vlietplein 137-138
Bijzonderheden : Inschrijving geldt voor beide activiteiten

Woensdag 2 januari 

Donderdag 3 januari

Lampionnenoptocht met muziek
georganiseerd door Grandcafé Burgerzaken
Leeftijd: Alle leeftijden |  Kosten: gratis

Een lampionnenoptocht door het centrum van Ridderkerk met 
muziek! We verzamelen op het Koningsplein bij de grote kerstboom. 
Bij terugkomst  delen we chocolademelk en oliebollen uit.
Tijd : 19:00 uur
Locatie : Koningsplein
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22 december 
t/m 4 januari


