KIDS KRANT

TIPS & ACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN VAN 4 TOT 18 JAAR!
LIEVE KINDEREN UIT NISSEWAARD: HET IS VAKANTIE!

Iets eerder dan gepland mogen jullie gaan genieten van jullie welverdiende kerstvakantie. Helaas kwam zaterdag 18
december wel het vervelende nieuws dat we weer in lockdown moeten. Dat is helemaal niet leuk, want daardoor gaan
best wat activiteiten niet door. We hebben gekeken naar wat wel kan en deze leuke tips om de natuur in te duiken en
lekker te spelen voor jullie in deze kinderkrant gezet. Weer of geen weer?! Lekker naar buiten, vies worden en daarna
weer opwarmen met een warme chocomelk bij de kachel. Fijne vakantie! Wees een beetje lief voor elkaar en zorg
goed voor jezelf en de mensen om je heen.

FIETS- EN SCOOTERROUTES

(ALLE LEEFTIJDEN)
‘Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding!’’ Hoor je het je
vader of moeder zeggen? En het is hartstikke waar! Ook in de
wintermaanden kun je lekker op pad. Ontdek Voorne-Putten per
ﬁets, step, skates of scooter! Tip: ﬁets tijdens de route langs
lokale ondernemers voor een warme chocomelk of een lekkere
snack. To go uiteraard, maar buiten op een bankje smaakt
het net zo lekker.

LEKKER LANG LEZEN

www.eropuitnissewaard.nl/ontdek-nissewaard/natuur-en-recreatie/ﬁetsen

ROTTERDAMPAS

(ALLE LEEFTIJDEN)
Wat kun je in deze tijd allemaal nog doen met de Rotterdampas?
Kijk op www.rotterdampas.nl onder het kopje ‘Dit kan nu’.
Tip: Met de pas mag je nog één keer extra gratis naar de ﬁlm.
Geldig bij alle deelnemende bioscopen.

(6-12 JAAR)
Het is (bijna) kerstvakantie en dat betekent dat je weer lekker
lang kunt lezen!
Boeken over ridders, dinosaurussen, prinsessen, monsters en tal
van andere onderwerpen vind je natuurlijk in de bibliotheek.
Kinderen kunnen het hele jaar door gratis lid worden van
Bibliotheek de Boekenberg en zo eindeloos genieten van de
mooiste verhalen. Er worden ook nog eens leuke activiteiten
georganiseerd. Je vindt er een aantal in deze krant en op
www.bibliotheekdeboekenberg.nl.

KERST WOORDZOEKER

SPEUR DE MAASVLAKTE AF!

Maak een toﬀe speurtocht over het mooie Maasvlaktestrand en
download de speurtocht op futureland.nl. Ga lekker op pad over
duin en strand en je komt alles te weten over dieren en de
bedrijven in de omgeving. Wie weet spot je wel een zeehond of
een zandhagedis?!
Deze speurtocht is op eigen gelegenheid en begint bij
parkeerplaats P3 van het Maasvlaktestrand aan de
Maasboulevard. Neem een verrekijker mee om alles goed te
kunnen zien.

CADEAUTJES
DECEMBER
DENNENBOOM
FAMILIE
HULST
KERSTMAN

TIP!
Stuur eens een
kaartje naar een
bekende. Gewoon
zomaar! Omdat je
aan diegene
denkt.

KERSTNACHT
KRANSJES
LICHTJES
LIEDJES
MAALTIJD
NOORDPOOL

PIEK
SNEEUWPOP
STAL
STER
VAKANTIE
WINTER

Gamen met je vrienden is top. Maar na een
tijdje komen de muren toch een beetje op je af.
Mijn tip: warme kleding aan en hup, even naar buiten!
Bezoek een speeltuin, trap een balletje met vrienden of
doe mee met een van de buitenactiviteiten.
Werkt perfect om fris en blij te blijven!

MARTIJN HAMERSLAG
WETHOUDER SPORT

D
R
E
E
NUL

WAANZINNIGE WOENSDAG

Leer waanzinnig leuke dieren tekenen, koken in het kinderkookcafé,
luister naar het verhaal van de waanzinnig leuke octopus, maak slijm
en kijk naar De Nog Grotere Slijmﬁlm!

GEAN

Wo 29 december | 11.00 tot 16.00 uur | Meld je per onderdeel aan.
www.bibliotheekdeboekenberg.nl

SPORTIEF BUITEN
SKATEBAAN GROENEWOUD
SkateOn skateparks heeft samen met lokale skaters en Nassim
Guammaz een super gaaf park ontworpen. De skatebaan heeft een
hele nieuwe opzet die voor alle doelgroepen te gebruiken is. Voor
zowel inline skaters, BMX-ers, skateboarders en steppers heeft het
park mooie en uitdagende elementen.
BMX- EN MOUNTAINBIKE ROUTE
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DJ WORKSHOP
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Ben je tussen de 7 en 12 jaar oud en wil je later dj worden? Doe
dan mee met deze workshop! Je leert alles over scratchen,
mixen, beatmatchen en je ontdekt de knoppen van de
draaitafel. Zo mix je in een handomdraai twee nummers in
elkaar.
Wo 5 januari | 11.30, 12.45 en 14.00 uur | € 10,www.bibliotheekdeboekenberg.nl

GE

Startlocatie: Je kunt de route starten bij:
Parkeerplaats VV Spijkenisse
Maaswijkweg 100, 3207 JE in Spijkenisse
Parkeerplaats VV Hekelingen
Sportplderweg 7, 3205 LZ in Spijkenisse
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GPS track: De startcoördinaten zijn: N 51.839349, E 4.375076.
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WAFELFEEST

Kom tijdens de kerstvakantie samen met papa, mama, opa of
oma een wafel versieren in Café Zinnig in de Boekenberg!
€ 1,75 | www.bibliotheekdeboekenberg.nl

KERST REBUS

Doe een oude jas aan en pak je laarzen voor deze superleuke
speurtocht rondom het Beverbos in het Bernissegebied. Je
loopt lekker in de natuur en krijgt allerlei leuke vragen en
opdrachten.
Met de routekaart en de beschrijving kan het niet misgaan! De
opdrachten zijn extra leuk voor kinderen t/m 8 jaar, maar als je
ouder bent is het ook best tof om er te speuren.
De Beverroute is ca. 2 km lang. Als je nog puf hebt kun je na de
speurtocht nog even spelen in de natuurspeeltuin. Je vindt de
uitgebreide route op www.eropuitnissewaard.nl.
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TWEEDE KERSTDAG

VANDAAG LEKKER NAAR BUITEN?
DOE DAN EENS DE BEVER SPEURTOCHT!

HINT!
N=A
L=Y
TIP!
Ga stoepkrijten
en maak de
mooiste
street arts!

MERRY CHRISTMAS AND A HAP

PY NEW YEAR!

VIES WORDEN MAG, GA LEKKER NAAR BUITEN!
LAARZENPAD VOGELENZANG

In park Vogelenzang heb je het laarzenpad. Ideaal als het heeft
geregend. Flinke modder, omgevallen bomen, klauteren over
smalle bruggetjes. Leuk om te doen! Misschien zie je onderweg
zelfs wel Schotse Hooglanders.

NATUURSPEELTUINEN

In Nissewaard hebben we een aantal super gave natuurspeeltuinen
waar je heerlijk een ochtendje of middagje kunt spelen. Deze moet
je in ieder geval een keer hebben bezocht.
PARK BRABAND
De speeltuin is in de kerstvakantie extra geopend van 27 december
t/m 30 december en van 2 t/m 9 januari.
Doordeweeks van 10.00 – 17.00 uur en in het weekend van
12.00 – 17.00 uur.

KINDERBOEDERIJ DE TROTSE PAUW

In het centrumpark van Spijkenisse vind je de kinderboerderij. In de
stallen en in de weides zijn veel dieren te bekijken. Naast de
boerderij ligt een leuke speeltuin, ‘het Pauwennest’. De boerderij is
geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.30 uur en op
zaterdag en zondag van 13.00 – 16.30 uur. Een bezoek is gratis.

BEVERBOS
Natuurspeeltuin Beverbos is vlakbij de Stompaardse Plas in
Simonshaven. Er zijn modderpaden, een slingerparcours,
bosstroken en natuurlijke speelmaterialen. Tip: Doe eerst de
Beverspeurtocht www.eropuitnissewaard.nl.
‘NATUUR’ SPEELTUIN VOORDEPLANTSOEN
Deze speeltuin is pas helemaal opgeknapt en heropend. Zo vind je
er een heuse vogelnestschommel, een zigzag pad, een duikelrek en
hoe leuk, je kunt een parcours door bladeren aﬂeggen.
SPEELEILAND HEKELINGEN
Ook dit speeleiland mag niet aan het lijstje ontbreken. Je kunt er
heerlijk voetballen in de pannakooi, je vindt er allerlei leuke
speelelementen en je bouwt er zelfs een dam in het water met
stenen en een waterpomp.

VERS VAN HET LAND!

Kom je zelf melk tappen? Bij Melkveebedrijf van Leeuwen in
Heenvliet kun je met je eigen emmer of ﬂes melk tappen uit de
enige melkautomaat van Voorne – Putten. De melk is niet alleen
erg lekker, maar ook nog eens supergezond! Verse onbewerkte
melk zit vol met belangrijke vitamine A, D en K, calcium en fosfor!
De melk is 3 dagen houdbaar. Er kan alleen munt geld in de
automaat. De Melktap is 7 dagen per week geopend van
07.00 – 19.00 uur.
Een heerlijk stukje kaas haal je bij de boer. Naast de melktap staat
een speciale kaasautomaat. Er zijn verschillende soorten; jong, jong
belegen, belegen, extra belegen, oud en 30+ kaas. Betalen kan
contactloos of met brief- en muntgeld.

VOGELSPOTTEN
UITKIJKTOREN BENINGERWAARD
Aan de westoever van de Spuimonding in Zuidland is een bijzonder en
robuust natuur- en recreatiegebied. Vanaf het uitkijkpunt zie je een
waterrijk landschap vol zeldzame planten, dieren en vogels.
Zuidoordsedijk, 3214 LP Zuidland.
UITKIJKPUNT WOLVENPOLDER
In de Uitwaayer vind je vogelsoorten zoals; de roerdompen,
zilverreigers, smienten, grote karekieten, ijsvogels en rietzangers.
Een perfecte plek om te wandelen en vogels te spotten.

DIERENRIJK HERTENKAMP HEENVLIET

Aan de Meeldijk in Heenvliet kun je het hertenkamp bezoeken. Hier vinden
damhertjes hun onderkomen.
Het hertenkamp is gratis te bezoeken en altijd open.

TIP!

Maak van spullen
uit de tuin of planten
in de natuur een mooi
kerststukje voor op tafel.
Fotografeer je kunstwerken
en deel deze op
Instagram met
#actieﬁnnissewaard!

TIP!
Maak een
kerstdiner
voor je
ouders!

