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Kinderen
in de etalage

leuk voor  
de kinderen

‘Pakkepapier ‘is een clowneske interactieve 
voorstelling, speciaal ontwikkeld voor dagen 
waarop er iets te vieren is. Samen met de 
dreumesen en peuters verbaast Lukas zich over 
alle bijzondere eigenschappen van pakpapier. 
Cadeautjes zullen nooit meer hetzelfde zijn.

ZA 18 DEC ’21, 11:00 UUR
THEATER HET KRUISPUNT

PAKKEPAPIER

 
Veel kinderen groeien op met 
de bekende konijnen van 
Happy Horse. Maar wat als 
deze geliefde ‘Nijna’ ineens 
kwijt is? Om grote drama’s te 
voorkomen is er nu ook een 
reuze oplossing in de vorm van 
‘Giant Green Rabbit Richie’.

prijs € 79,99 
Blauw  
St. Jorisplein 39, Ridderkerk 
www.blauwlifestyle.nl

Waar is Nijna?

Dimmel-Fotografie
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Niets te doen in de kerstvakantie? Doe dan mee met 
Winter Events van maandag 20 t/m donderdag 30 december 
2021! In de kerstvakantie organiseert Facet Ridderkerk weer 
sportieve, culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen, 
tieners en jongeren in Ridderkerk. 

Bekijk www.facetridderkerk.nl voor meer informatie.

Winter Events, Ridderkerk

Wil jij je talent verder ontwikkelen? In Ridderkerk 
organiseert Facet heel veel leuke activiteiten.

RAPWORKSHOPS
Wil jij leren rappen? Vanaf woensdag 27 oktober 
tot aan 24 november geven de jongerenwerkers 
Bjorn de Bies en Valentino Visser wekelijks rap-
workshops in het Maxima college. 

VOICE OF RIDDERKERK
Heb jij zangtalent? Op 8 november gaat de 
‘Voice of Ridderkerk’ van start en deze zal weke-
lijks plaats vinden tot 29 januari. 

TECHNIEK WORKSHOP
Tijdens deze activiteit worden de deelnemers 
geïntroduceerd met de interessante en 
veelzijdige wereld van techniek op 23 november.

BOKSEN
Op 16 december staat de Boksworkshop 
gepland waarbij deelnemers op een laagdrempe-
lige manier kennis kunnen maken met deze sport.

ONTDEK EEN INSTRUMENT
Tot slot zal er ook in december de activiteit “ont-
dek een instrument” plaats vinden. 

Meer weten over deze activiteiten? 
Volg @jongridderkerk op Insta of kijk op 
facetridderkerk.nl/jongerenwerk/talentontwikkeling

Heb jij talent?


