KALENDER WINTERSPEKTAKEL
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IJSPRET IN
DE BINNENSTAD
15 DE CE MBE R T/ M 6 JAN UARI

De overdekte ijsbaan staat weer
op de Grote Markt rond de
fontein. Volop kans om de ijzers
onder te binden. Ook dit jaar zijn
er weer leuke activiteiten op en
rond de ijsbaan. Kijk op: www.gorcumswinterfestijn.nl. Wanneer: 15
december - 6 januari, dagelijks
10.00 - 21.00 uur (aangepast tijdens de feestdagen, zie de site).
Waar: Grote Markt
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2 VOORLEESHELDEN
19 & 26 DE CE MBE R

Een heerlijk voorleesuurtje voor je
kinderen? Kom op woensdagmiddag naar Bibliotheek AanZet en
luister naar de mooiste verhalen.
Onze VoorleesHelden lezen een
uur voor aan kinderen tussen 2
en 8 jaar. Niet lid van de bieb?
Geen probleem. Je bent welkom.
Wanneer: 19 december en 26
december, 14.30 - 15.30 / Waar:
Bibliotheek, Groenmarkt 1
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Kinderen van de

Gorcumse basisscholen
hebben prachtige, met zaden
versierde vetbollen gemaakt. Dat wordt
smikkelen en smullen voor de vogels. De
vetbollen en andere eetbare versiersels
hangen in 6 kerstbomen door de hele stad.
Zo verbinden ze de activiteiten van het
winterspektakel. Zoek je winterpret? Vouw
deze kaart open en loop de kerstbomenroute.

Hoe gaat het bij jullie thuis met
de feestdagen? Waar geniet je zelf
van en wat doe je om een ander
te plezieren? Leer in gesprek van
elkaar. En herken dezelfde situaties bij anderen. Durven we hierna
nog iets meer te kiezen voor wat
echt bij ons past? Wanneer: 21 december, 10.00 - 12.00 / Waar: De
Limonadebrigade, Groenmarkt 1
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er allemaal nog meer te doen
is deze winter in
Gorinchem.

De kerstbomenroute is een initiatief van

Gorinchem Beweegt
Ontwerp: www.novelmonday.nl - Tekst: www.dreijer.nl

SANTA RUN
22 DE CE MBE R

Pas op voor overstekende kerstmannen. Alweer voor de 11e keer
organiseert de Rotaryclub de
Santa Run. Ooit de allereerste in
Nederland, inmiddels zijn er 50
plaatsen die meedoen voor goede
doelen. In Gorinchem halen we
geld op voor onze sportverenigingen, voedselbanken.nl en de
Nierstichting. Kijk op: gorinchem.
rotarysantarun.nl Wanneer:
zaterdag 22 december, startschot
11.00 uur Waar: Grote Markt

Op zoek naar de duurzame versieringen van
de kinderen. En ontdek meteen wat

MAMACAFÉ

OVER KINDEREN EN
DE FEESTDAGEN
21 DECEMBER

5

KERST STILLEVEN
SCHILDEREN
MET FRUIT
22 DE CE MBE R

Daag je kind uit om groente en
fruit te schilderen. We hebben
kleine schildersdoekjes staan,
maar je kunt ook alle ruimte pakken in ons atelier. Verven jullie
een vleugje kerst mee? Oefen, probeer uit, maak er een knoeiboeltje
van en begin gewoon lekker

opnieuw! Ook meesterschilders
moesten eerst veel oefenen.
Wanneer: 22 december, 10.00
- 13.00 / Waar: De Limonadebrigade, Groenmarkt 11
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KERST OP HET
DUKATENPLEIN
22 DECEMB ER

Het wordt oergezellig rond de
vuurkorven en de kerstboom op
het Dukatenplein. Kom genieten
van warme dranken en soep, met
live muziek. Volop sfeer in de
Haarwijk, georganiseerd door de
Rozenobel.
Wanneer: 22 december, 16.30 18.00 / Waar: Dukatenplein in
de Haarwijk
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ELF
22+ 23 DECEMB ER

Maak je klaar voor een vrolijke
kerstvoorstelling vol sparklejollytwinklejingley! Baby Buddy
raakt per ongeluk verzeild op de
Noordpool en groeit daar op als
kerstelf. Ze ontdekt dat ze eigenlijk een mens is en gaat op zoek
naar haar familie. Vele avonturen volgen met het besef dat de
kerstgedachte niet voor iedereen
is weggelegd. Kaarten alleen via
www.stichting-lusa.nl. Adviesleeftijd: vanaf 8 jaar. Wanneer: 22 en
23 december / Waar: Theater
Peeriscoop 13.30 en 16.00

8 MIDDELEEUWS SPEKTAKEL LOEVESTEIN
22 & 23 D ECEMB ER

De prachtige jonkvrouwen en ridders van de Orde van de Drie Hornen voeren je mee naar vroeger
tijden op Slot Loevestein. Bezoek
de ridders in hun kampement
en schuif aan bij het kampvuur.
Aanschouw dappere vechtkunsten.
Ben je dapper genoeg dan krijg je
misschien tips om een echte ridder te worden. Spektakel gratis,
reguliere toegangsprijzen voor het
kasteel. Wanneer: 22 en 23 december / Waar: Slot Loevestein
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WINTERKLANKEN
2 8 D ECEMB ER

Vijf klassieke concerten op vijf
verrassende plaatsen. Wonderschone winterklanken. Wandel
je mee? Laat je verrassen met
muziek tijdens de tweede editie
van Winterklanken. Met internationale musici. Startpunt: de
ijsbaan. Kaartverkoop: Vijfzinnen
Wanneer: 28 december van 16.00
- 20.00 / Waar: Grote Markt
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26, 28 DE CE MBER EN 4 J ANUAR I

Ontdek de natuur langs de rivier.
Maak met de gids van Staatsbosbeheer een struintocht door de
ruige uiterwaarden van het Munnikenland. Ook in de winter is er
van alles te zien. Watervogels op
de plassen en grote grazers tussen
de kale bomen. Wie weet zie je
een Rode Geus of Konikpaard. Een
leuke tocht voor het hele gezin.
Aanmelden niet nodig, betalen bij
de kassa van Loevestein. Houd rekening met 10 minuten lopen van
de parkeerplaats naar de vesting.
Wanneer: 26, 28 december en 4
januari / Waar: Slot Loevestein,
vertrek: 11.00

DISNEY VIPS ON ICE
4 J ANUAR I

Twee bijzondere Disney gasten
bezoeken de ijsbaan. Je kunt een
uur lang met ze schaatsen en met
ze op de foto. Wees er op tijd bij!
Wanneer: 4 januari / Waar:
Grote Markt

KENNISCAFÉ LEVEN
17 LANG VOORLEZEN
1 0 J ANUAR I

MAMACAFÉ
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KLETSEN & VERBINDEN
2 8 D ECEMB ER

Heb je zin in een kopje koffie, een
lekkere cappuccino, latte of thee?
Andere (aanstaande) moeders
ontmoeten en ervaringen uitwisselen? Je bent van harte welkom
bij het MamaCafé. Wanneer: 28
december. 10.00 – 12.00 / Waar:
De Limonadebrigade, Groenmarkt 1

WORKSHOP
NATUURLIJKE
KERSTBAL VERSIEREN

Ze komen eraan, de 10 mooiste
dagen van het jaar: de Nationale
Voorleesdagen! Van 23 januari t/m
2 februari is het weer voorlezen
geblazen. Want voorlezen is leuk
en goed voor de taalontwikkeling.
Voor alle kinderen t/m 12 jaar.
Laat je inspireren door kinderboekenschrijver Gideon Samson. En
maak kennis met ‘spoken word’
door woordkunstenaar Elten
Kiene. Wanneer: 10 januari, 18.30
- 21.45 uur / Waar: De Bibliotheek AanZet, Groenmarkt 1
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2 8 D ECEMB ER EN 4 J ANUAR I

Wat is er leuker dan je kerstboom
versieren met een zelfgemaakte
kerstbal? Je maakt ‘m op Slot
Loevestein. Een hele bijzondere:
van natuurlijke materialen. De
onversierde bal koop je voor € 1,in de museumwinkel tegelijk
met je toegangskaartje. Geschikt
voor alle leeftijden. Wanneer: 28
december en 4 januari, doorlopend 13.00 - 16.00 / Waar: Slot
Loevestein
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DISCOSCHAATSEN
28 DECEMBER - 4 JANUARI

Te gekke muziek en een uitstekende DJ, dat belooft een swingende
avond te worden. Kom lekker discoschaatsen. Wanneer: 28 december
- 4 januari, 19.00 – 21.00 / Waar:
Grote Markt
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SNS GORCUM
STREET SOCCER
31 DECEMBER

WINTERSTRUINTOCHT

16

Sluit jij het jaar op een sportieve en
gezellige manier met ons af? Kom
dan voetballen op het veld van de
Proxsys Cup! Deze unieke belevenis
wil je niet missen. Wanneer: 31 december, 10.00 - 12.00 voor 10 tot
14 jaar en 12.00-14.00 vanaf 14
jaar / Waar: Oosterbliek (Doctor
H.B. Wiardi Beckmanplein 60)
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DOEDAG
4 J ANUAR I

Diverse activiteiten zoals elfentuintjes maken, kinderglühwein drinken
en nog veel meer. Wanneer: 4
januari, 11.00 - 16.00 / Waar:
Natuurcentrum Gorinchem
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SPEELTUINVERENIGING
LINGEWIJK VIERT
WINTERFEEST!
2 6 J A N U AR I

Voor het hele gezin. Met alle
ingrediënten voor een warm winterfeest: glijden op het ijsbaantje,
sleeën van de berg en schminken.
Zet je zo leuk mogelijk op de foto
in de fotobooth. Geniet bij het
kampvuur van smeuïge marshmallows, warme chocomelk of glühwein, erwtensoep met brood en
broodje knakworst of braadworst.
Eten en drinken tegen kleine vergoeding, ook halal verkrijgbaar.
Wanneer: 26 januari, vanaf 16.00 /
Waar: Speeltuin Lingewijk, Jan
v.d. Heijdenstraat 45

19

PEUTERVOORSTELLING
TIK TAK SLAAP (2+)

2 8 J ANUAR I, 7 -1 2 -2 0 FEB R UAR I

In deze voorstelling draait alles
om Pop, die niet kan slapen. Elke
keer als moeder langs is geweest
om monsters te verjagen, wil
Pop dat zij weer voor iets anders
langskomt. Met humor en vindingrijkheid beelden een actrice
en componist het verhaal uit. Zij
toveren een ladenkast om tot een
huis vol verrassende kamers en
verdiepingen. Een lieve en herkenbare voorstelling voor iedereen
die soms bang is om te gaan
slapen. Wil je ook komen kijken
samen met je kind, meld je aan via
www.gorinchembeweegt.nl.
Wanneer: 28 januari, 7-12-20
februari, 9.30 en 10.00 / Waar:
diverse locaties

Kerstversieringen
voor de vogels
De afgelopen weken hebben de kinderen van
de Gorcumse basisscholen vetbollen voor de
vogels gemaakt. Versierd met allerlei zaden zijn
het prachtige, duurzame kerstballen en andere
knutsels waar de vogels dol op zijn. Ze hangen
in 6 kerstbomen door heel de stad. Kijk op de
kaart waar.

FEESTROUTE

Bij elkaar vormen de bomen een leuke route
door de stad. Ga samen met de kinderen op pad.
Voor een speurtocht naar hun knutsels voor de
vogels. En ontdek meteen wat er allemaal voor
leuks te doen is.

VO LO P
WINTERPRET
Want er is weer van alles te doen in de stad rond
de feestdagen. Een overzicht zie je hiernaast.
De route langs al dat leuks staat op de achterkant.
De kerstbomen met versiering voor de vogels
wijzen je de weg.

VERBINDING
Zo verbinden we niet alleen de winteractiviteiten,
maar ook elkaar. Ga gezellig samen op ontdekkingstocht. Neem je buurman, buurvrouw, vrienden,
vriendinnen… mee en maak er een vrolijk feest van.
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Hoi! Heb jij ook zo’n mooi versierde
vetbol of iets anders voor de vogels
geknutseld? Dan ben je vast benieuwd
waar die nu hangt. Ga op speurtocht en
probeer ‘m te vinden. Op de kaart zie je
waar hij misschien uithangt. Papa, mama,
opa, oma, broertjes, zusjes… neem iedereen mee op zoektocht. Wel zo gezellig. Heb je ‘m gevonden? Vertel iedereen
waar hij hangt. Daar kun je trots op
zijn. Want jij laat de vogels smikkelen
EG
TO NW
en smullenNE
inWde
winter. Cool, toch?
Enne… namens de vogels, bedankt voor
je hulp hè.
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PEUTERVOORSTELLING TIK TAK SLAAP (2+)

