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Oppas?
Hallo ouders! Vind bij ons jouw
leuke nanny of oppas! Beetje
spannend? Probeer anders even
een maandje gratis: code KIDSUIT✨
 
www.nannynina.nl  Zien we je zo? 
Liefs Nina! | 06-30229413

Zwemschool Midden omdat wĳ  uw kind 
belangrĳ ker vinden dan het systeem.

www.zwemschoolmidden.nl



NOVEMBER

ZO 1 DEC

ZOVEEL
KLEUREN 3+

ZO 1 DEC

KLEINE
NACHTMUZIEK 6+

ZO 24 NOV

AYSE EN DE 
VERLIEFDE WOLK 6+   

Met het hele gezin 
naar TivoliVredenburg!

TIVOLIVREDENBURG.NL/FAMILIE

ZA 28 DEC

MY FIRST
FESTIVAL

TIP Plan een middag of avond bowling bij Mitland Bowling. Met 9 banen en 
technische snufjes als music thrill vision systeem beleef je een onvergetelijke 
ervaring! www.mitlandbowlingutrecht.nl

8 VR Live DJ Jump-in
Regelmatig is er een live DJ. Springen op de trampoline en zwingen in een! Andere 
data: zaterdag 23 november, vrijdag13 december en zaterdag 21 december, telkens 
van19.00-21.00. www.play-in.nl

9 ZA Animatieworkshop in de bibliotheek: De stad van de toekomst
Hoe ziet de stad in de toekomst eruit? Misschien vaar je wel in een onderzeeër door 
de Oudegracht. Breng de toekomststad tot leven met een animatiefilm.
www.bibliotheekutrecht.nl

10 ZO Minicollege in de Universiteitsbibliotheek op de Uithof: Waarom moeten we 
nadenken over het klimaat?
Ontdek alles over het klimaat en wat we daaraan kunnen doen. Ook waarom de 
mensen het klimaat blijven beschadigen. www.museumjeugduniversiteit.nl

11 MA Sint Maarten
TIP Oppas of nanny iets voor jou? Stel je voor, je komt thuis van een harde dag werk. De 

tafel is afgeruimd, en je kindjes zitten klaar in hun pyjama. Tandjes gepoetst en wel. 
De kindjes staan glunderend naast hun oppas "Mam, we hebben vandaag koekjes 
gebakken en geknutseld!" Ideaal toch, een nanny? Of boek lekker makkelijk jouw 
gescreende oppas en ga eindelijk weer eens lekker een avondje genieten! Nanny 
Nina regelt het graag voor jou! www.nannynina.nl 

12 DI Uilenballen pluizen bij Steede Hoge Woerd – Wat heeft de uil gegeten?
Uilen eten muizen, maar de botjes kan hun maag niet verteren. Daarom spuugt een 
uil dit als een bal eruit. Dit kun jij uitpluizen. Wat ontdek jij allemaal?
www.utrechtnatuurlijk.nl

13 WO Archeo Hotspot bij Museum Hogewoerd
Ga zelf je gang als archeoloog. Er zijn bodemvondsten uit de regio Utrecht die 
onderzocht moeten worden. Archeologen kunnen je alles vertellen wat jij vindt.
www.museumhogewoerd.nl

TIP Jumpen, klimmen of spelen voor € 3,- bij Play-in Utrecht. Niet genoeg aan alleen 
het trampolinepark, het speelparadijs of onze klimhal? Met de bon in deze editie 
boek je je de tweede activiteit voor € 3,-. De actievoorwaarden op de kortingsbon zijn 
van toepassing. Meer weten? Check www.playinutrecht.nl. 

TIP RTL Talent Academy. Schitteren in het theater? Dat kan! Zingen, dansen en acteren 
voor iedereen vanaf 4 jaar! www.telekidsmusicalschool.nl

16 ZA Voorleesochtend bij de kinderboekwinkel in Utrecht (3 tot 5 jaar)
Laat je lekker voorlezen in de woonkamer boven de winkel. Jongere en oudere 
broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom! www.kinderboekwinkelutrecht.nl

17 ZO Sinterklaasintocht in Utrecht!
Sinterklaas komt ook even langs in Utrecht. Alle inwoners zijn van harte welkom bij dit 
grote feest. www.intochtutrecht.nl

20 WO Bezoek het Huis van Sinterklaas
Sinterklaas logeert in het Catharijne Convent en nodigt jou uit om in zijn werkkamer 
te kijken. Wat voor avonturen beleeft Sinterklaas allemaal?
www.huisvansinterklaasinutrecht.nl

23 ZA Clubavonden met live DJ bij Jump-in
Ook vrijdag 13 december en zaterdag 21 december, telkens van 19.00-21.00.
www.playinutrecht.nl

23 ZA Zaagdemonstraties en rondleidingen in molen De Ster!
Elke zaterdag zijn er rondleidingen in de molen, want hoe werkt een molen eigenlijk? 
Of er gezaagd wordt is afhankelijk van de wind. www.molendester.nu

24 ZO Kids weekend: Frozen 2 bij Kinepolis
Frozen 2 komt uit. Op zaterdag en zondag kun je allerlei activiteiten doen 
rondom Frozen en bekijk je de nieuwste film! Kaartverkoop start 4 november.
www.kinepolis.nl

27 WO Bloemvriendjesroute bij de Botanische Tuinen
Doe mee met de kinderspeurtocht in de Botanische Tuinen. Zoem als een bij en 
fladder als een vlinder. www.uu.nl/botanischetuinen

28 DO Guppenclub, leer omgaan met pony’s bij Stal van Brenk
Hoe borstel je een pony en hoe wandel je met een pony? Ook kun je op de pony 
rijden! www.stalvanbrenk.nl

30 ZA Sterrenkijkavond (6-12 jaar)
Elke zaterdag is er bij helder weer een sterrenkijkavond bij Sonnenborgh. Wat kun jij 
allemaal door de telescoop zien? www.sonnenborgh.nl

DECEMBER
1 ZO Zoveel kleuren' (3+) in Tivoli.

Speel en zing mee met de bekendste en leukste Apennotenliedjes. Een bonte 
muzikale apenkooi. www.tivolivredenburg.nl

2 MA Peuterochtend bij de Boog
Iedere maandagochtend kan jouw peuter voorgelezen worden en samen vrij spelen. 
Binnen of buiten! Gezellig om zo je week te beginnen.
www.wijkspeeltuindeboog.nl
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DECEMBER

Bowlingbaan reserveren via Whatsapp? App ons op 06 - 29 30 30 25

THE WALL UTRECHT

TWEEDE 

 ACTIVITEIT

€ 3,-
*

TRAMPOLINEPARK   K
LIM

HAL   S
PEELPARADIJS

NIET GELDIG I.C
.M

. A
NDERE AANBIEDINGEN/ACTIES.

NIET GELDIG OP VRIJDAG T/M
 ZONDAG TUSSEN 14:00

EN 17:00 UUR. B
ON M

OET AAN DE KASSA W
ORDEN

INGELEVERD OP HET MOMENT VAN BETALEN.

GOEDKOOPSTE ACTIVITEIT IS € 3,- EURO. M
AXIM

AAL

EEN BON PER PERSOON. G
ELDIG T/M

 16-12-2019.

*JUMP-IN EN CLIM
B-IN € 3,00 INDIEN HET DE

TWEEDE ACTIVITEIT BETREFT. 
KIDS-IN € 2,90

INDIEN HET TWEEDE ACTIVITEIT BETREFT.

KNIP UIT EN LEVER IN

JANUARI

1 WO Gelukkig Nieuwjaar!
2 DO Nationale Opera en Ballet: ‘Kriebel’ (2+)

Hoe klinkt een kriebel in je buik die via je keel naar buiten glipt? Een voorstelling 
over de beweeglijke, tintelende, kleurrijke wereld van klanken. Ook op 3 en 4 januari 
meerdere voorstellingen per dag. www.operaballet.nl

TIP Goed zwemmend het nieuwe jaar in! Voor een vaste prijs een diplomagarantie, 
professionele begeleiding, vanaf 4,5 plaatsing binnen een maand mogelijk. Zie voor 
meer info: www.zwemschoolmidden.nl

5 ZO Super Sunday Solar Science Show bij Sonnenborgh
Ontdek hoe de kleuren van een vlam vertellen waar de zon van gemaakt is en hoe 
groot de zon is in vergelijking met de aarde. www.sonnenborgh.nl

TIP Nationale Opera & Ballet. De uitbundige opera La Cenerentola (Assepoester) belooft 
een onvergetelijke decemberproductie voor de hele familie (8+) te worden. Voor La 
Cenerentola gelden speciale kinderprijzen. 3 t/m 28 december. Ook voor de speciale 
interactieve familie-inleidingen die gratis worden aangeboden icm een kaartje voor 
de voorstelling kijk je op de site www.operaballet.nl

4 WO Sprookjes en mythen van het bos
Een sprookjestocht in Beerschoten! Ga op zoek naar voorwerpen die niet in het bos 
thuis horen. Of toch wel? Aan elk voorwerp zit een verhaal verbonden.
www.utrechtslandschap.nl

5 DO Sinterklaas
7 ZA Buitenbanjers (7 – 12 jaar) bij landgoed Bredius

Voor stoere meisjes en jongens die van een natuuractiviteit houden en de natuur op 
een speciale manier willen ontdekken. www.landgoedbredius.nl

8 ZO Wintermarkt bij Molen de Ster
In de molen is het lekker warm met warme choco en glühwein. De molenaars laten 
zien wat zij als houtzagers in huis hebben. www.molendester.nu

11 WO Disney On Ice Magisch IJsfestival
Omschrijving: Geniet met de hele familie van hartverwarmende Disney verhalen 
in een winters wonderland. Van 11 t/m 29 december in Rotterdam en Utrecht. 
DisneyOnIce.nl

11 WO Buitenspel ‘Move Mates Green’ (4+) bij de Woudreus
Er zijn allerlei actieve buitenspellen en het wordt begeleid door kinderen van 10+ die 
hier een speciale training voor hebben gehad. www.odru.nl

14 ZA Zoete workshop aan de Werf: Unicorn taart maken (8+)
Krijg uitleg over het gereedschap en bakmateriaal. Vul je eigen taart met 
aardbeienjam en banketbakker crème en bekleed hem in unicorn stijl!
www.zoetaandewerf.nl

15 ZO Maak je eigen kerststukje bij het bomenmuseum!
Kom heerlijk in de kerstsfeer en de kersttraditie en knutsel je kerststukje met de 
materialen die jij daarvoor tijdens de wandeling uit het bos hebt gehaald.
www.bomenmuseum.nl

17 DI Nationale Opera en Ballet: Notenkraker en Muizenkoning (8+)
Ga mee in de magische wereld met een hartverwarmend balletsprookje, 20:15 uur. 
Meerdere voorstellingen t/m 1 januari. Ook voor de speciale interactieve familie-
inleidingen die gratis worden aangeboden icm een kaartje voor de voorstelling kijk je 
op de site: www.operaballet.nl

18 WO Kerstdiner voor vogels maken bij IVN de Bilt
Ook de vogels mogen wat extra’s tijdens de koude maanden. Maak zelf voedsel voor 
de vogels in jouw eigen tuin. Wat zullen ze blij zijn!
www.utrechtslandschap.nl

21 ZA Midwinter Lichtjes Parade bij de Boswerf
Op de eerste winterdag kun je een bijzondere tocht maken door het bos met lichtjes. 
Lichtjes voor iedereen om er even bij stil te staan. www.odru.nl

25 WO Vrolijk Kerstfeest!
26 DO Kindersportcentrum SamSam

Het eerste kindersportcentrum ter wereld is vandaag open. Raas even alle energie 
eruit zodat je goed stil kunt zitten tijden het kerstdiner. www.samsam.nl

27 VR Beklim de Domtoren in de avond
Er is een speciale lichtjestour op de Domtoren. Ga mee met de rondleiding en leer 
alles over licht. En hoe ziet Utrecht er in het donker uit? www.domtoren.nl

28 ZA My first festival in Tivoli!
Strik je veters en breek de tent af! Het allerleukste familiefestival is terug in Utrecht! 
Met o.a. Thijs Boontjes Dans en Showorkest en Janine Jansen en de New Generation 
Musici, knutselen, dansen,zingen en nog veel meer.
www.tiv.re/MyFirstFestival-2019

30 MA Dreumesvoorstelling ‘Kriebel’ 2+ bij Tivoli
Hoe klinkt een kriebel in je buik en wat gebeurt er als deze via je mond naar buiten 
glipt. Een speelse ontmoeting tussen dans, muziek en stem. Een zintuigelijke 
beleving! www.tivolivredenburg.nl
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