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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

KOM SPELEN BIJ AVONTURA!

Bij inlevering van deze knipvoucher krijg je het 
tweede kaartje gratis bij Avontura Rotterdam, 

Barendrecht of Delft.
Voorwaarden:

- Alleen voor kinderen, aangezien volwassenen en baby’s altijd 
al gratis naar binnen mogen bij Avontura

- Geldig t/m 31-12-2019

Ontvang het tweede kaartje 
gratis bij Avontura!

Met wie kom jij spelen?
www.avontura.nl/rotterdam

www.avontura.nl/barendrecht
www.avontura.nl/delft



www.kerstcircus.nl

www.kerstcircus.nl


TIP Kom spelen bij Avontura! Geniet samen met de mascottes Okke & Pi van puur 
speelplezier. Met wie kom jij gezellig spelen, glijden, klimmen of ravotten? Kies één 
van de locaties en ga op avontuur! www.optisport.nl/avonturarotterdam

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

TIP Bezoek de Noorse Kerstmarkt bij de Noorse kerk op de Westzeedijk. 7-17 
november. www.facebook.com/Sjomannskirken

10 ZO Schouwburg Kunstmin: Space Acedemy Live (8+)
Reis mee met André Kuipers door het onmetelijke heelal en vraag hem het ruimteak 
van het lijf! Aanvang 14.00 uur. www.kunstmin.nl

10 ZO De Doelen Griezelconcert (6+)
Nog even nagenieten van Halloween? Griezel dan mee met het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest! Aanvang 14:15 uur. www.rotterdamsphilharmonisch.nl

11 MA Sint Maarten

13 WO Studio de Bakkerij Koekie Boekie Voorleesochtend (0+)
Koekie Boekie stimuleert de taalontwikkeling van de allerkleinsten. 
Aanvang 10.30 uur. www.studiodebakkerij.nl

16 ZA Sinterklaasintocht Rotterdam 2019
Eindelijk is het zo ver, de Sint en Pieten komen weer naar Rotterdam! Kom jij ze ook 
verwelkomen? www.sinterklaasintocht.nl

17 ZO TR Schouwburg Gandhi (10+)
Kun je gehoord worden zonder te schreeuwen? Een prachtige voorstelling over een 
legendarische man. Aanvang 15.00 uur. www.theaterrotterdam.nl

20 WO Villa Zebra Voorleesmiddag Een huis voor Harry (2+)
Help Harry zijn huis terug te vinden! Aanvang 13.30 & 15.00 uur. 
www.villazebra.nl

TIP Wereldmuseum Superstraat (6+) Kom ervaren hoe in Superstraat iedereen met 
elkaar verbonden is. Te zien t/m 1 januari 2020. www.wereldmuseum.nl

24 ZO Kunsthal Weekend Get #Muglerized (4+)
Dit weekend staat in teken van Get #Muglerized ter gelegenheid van de 
tentoonstelling "Couterrissme" Meer info:  www.kunsthal.nl/thierrymugler

24 ZO Oude Luxor Sprookjesboom (5+), de Eftelingmusical
Dat is schrikken! De Sprookjesbosbewoners ontdekken ineens een écht mens in het 
bos! Aanvang 13.00 & 16.00 uur. www.luxortheater.nl/De_Efteling_Musical

24 ZO Sint en Pieten in Futureland!
Vaar mee met Sint en de Pieten en zie met eigen ogen hoe vele schepen de pakjes van 
over de hele wereld komen brengen! www.futureland.nl/sint

27 WO Theater aan de Schie De pakjeskluis van Sinterklaas (3+)
Een komische voorstelling over nogal vergeetachtige Pieten… 
Aanvang 14.00 uur.  www.theateraandeschie.nl/depakjeskluisvansinterklaas

30 ZA IJssculpturen expositie Scheveningen
Van 30 november tot en met 12 januari zijn er weer prachtige ijssculpturen te 
bezichtigen op de boulevard naast de pier! www.cooleventscheveningen.nl

30 ZA Pakjesbootdagen
De Pakjesboot 12, het bekende schip van Sinterklaas ligt dit weekend afgemeerd in 
Rotterdam. Leuk om een kijkje te nemen! www.pakjesboot.nl

NOVEMBER

DECEMBER

1 ZO Science Centre Delft Workshops
Elke zondag vanaf 12.00 uur is er een workshop waar je onder begeleiding van 
studenten zelf kunt onderzoeken en bouwen. www.tudelft.nl/sciencecentre

1 ZO Het Nieuwe Instituut The Hoodie (6+)
Ontdek wat een hoodie kan betekenen in deze nieuwe tentoonstelling. Te zien van 1 
december tot en 12 april 2020. www.hetnieuweinstituut.nl

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 

4 WO De Doelen: Sint Sing Along
Zing de leukste Sinterklaasliedjes mee met het kinderkoor van Jeugdtheater 
Hofplein, de Pieten en het ensemble van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en 
luister naar een spannend verhaal verteld door de Sint. Aanvang 14.15 uur.
www.dedoelen.nl

5 DO Sinterklaas

7 ZA Theater Zuidplein Dolfje Weerwolfje (6+)
Een leuke voorstelling met Dolfje Weerwolfje en Foeksia de miniheks naar de boeken 
van Paul van Loon. Aanvang 14.00 uur.
www.theaterzuidplein.nl/dolfje-weerwolfje

8 ZO TR Schouwburg Wie niet weg is, is gezien! (6+)
Een dansend sprookje over geaccepteerd willen worden, ook als je anders bent. 
Aanvang 15.00 uur.  www.theaterrotterdam.nl

TIP Kunst van nu voor jou! Kom deze winter naar Villa Zebra! Een uniek kindermuseum 
met interactieve tentoonstellingen en installaties, originele kunstworkshops en elke 
twee weken een Klooi- of Voorleesmiddag. Info & tickets: villazebra.nl

11 WO AHOY Disney on Ice 2019 Magisch IJsfestival
Dit ijzige Disneyspektakel is een belevenis voor het hele gezin. Te zien van 11 t/m 15 
december.  www.disneyonice.com/nederland

14 ZA Theater de Veste. Kindercollege (8+)
Dr. Ir. Taebi (TU Delft) geeft een college over of kernenergie de oplossing is voor het 
klimaat. Aanvang 15.30 uur. www.theaterdeveste.nl/Kindercollege

14 ZA Plein 1940 IJsvrijfestival 
Van 14 december t/m 12 januari kan je weer heerlijk komen schaatsen op deze leuke 
ijsbaan.  www.ijsvrij.nl

15 ZO Theater Walhalla. Tim Tim (2+)
Een vrolijke muzikale voorstelling over timmeren en dromen. 
Aanvang 11.00 uur.  www.theaterwalhalla.nl

TIP Escher in het Paleis. Kom in de kerstvakantie (ook op maandag!) genieten van de 
prachtige grafiek van M.C. Escher. Inspiratie gekregen? Doe dan mee met een van de 
workshops! Op zondag (22, 29 december en 5 januari) kun je linoleum snijden. Op 
donderdag (26 december en januari) leer je je eigen vlakvulling maken.
www.escherinhetpaleis.nl

20 VR Maas Podium. Lampje (8+)
Een theaterbewerking naar het succesvolle jeugdboek van Annet Schaap. Te zien van 
20 t/m 26 december.  www.maastd.nl/lampje
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4 x 
decemberfeest
feestdagen
wo 4 december, 14.15 uur

Sint Sing Along (3+)
Zing de leukste Sinterklaasliedjes mee met het kinderkoor  
van Jeugdtheater Hofplein, de Pieten en het ensemble van  
het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Luister naar een 
spannend verhaal, verteld door de sint. 

feestdagen
za 21 december, 14.00 en 16.00 uur

Twinkel, twinkel  
kleine ster (2+)
Zie je die ster die daar bovenaan de hemel schittert?  
Ageeth de Haan vertelt het verhaal afgewisseld met 
kerstliedjes.

feestdagen
za 28 december, 14.15 en 16.00 uur
zo 29 december, 14.15 en 16.00 uur

Kerstsprookje  
Het Zwanen meer (4+)
Het wereldberoemde verhaal van ‘Het Zwanenmeer’  
wordt door het Rotterdams Philharmonisch Orkest tot leven 
gebracht.

kerst
zo 22 dec 16.00 en 19.30

Maestro Eric  
viert kerst (Al)
In deze superspeciale Kerstspecial van Maestro Eric gaan  
we terug in de tijd. Naar de tijd dat Eric nog geen Maestro is, 
maar gewoon op school zit en een beugel draagt. 

bestel kaarten op dedoelen.nl
Concertgebouw, poppodium, festivalhart, 
congresruimte, bruisende hotspot én 
karaktervol rijksmonument in het hart van 
Rotterdam.
volg ons op  

kids



DECEMBER

JANUARI

1 WO Nieuwjaarsduik Scheveningen
Gelukkig Nieuwjaar! Durf jij het aan om het nieuwe jaar fris en fruitig te beginnen 
met een duik in zee? 12.00-12.30 uur. www.unox.nl/nieuwjaarsduik

21 ZA Winter!
21 ZA Malieveld Groot Kerstcircus

Komt dat zien, komt dat zien! Van 21 december t/m 5 januari is dit prachtige circus 
weer te gast in Den Haag! Zie voor meer info:  www.kerstcircusdenhaag.nl

21 ZA De Doelen: Twinkel, twinkel kleine ster (2+)
Zie je die ster die daar bovenaan de hemel schittert? Ageeth de Haan vertelt het 
verhaal afgewisseld met kerstliedjes. Aanvang 14:00 & 16:00 uur.
www.dedoelen.nl

22 ZO De Doelen Maestro Eric viert kerst (Al)
In deze superspeciale kerstspecial ga je terug in de tijd. Naar de tijd dat Eric nog geen 
Maestro is, maar gewoon op school zit en een beugel draagt. 
Aanvang 16.00 & 19.30 uur. www.dedoelen.nl

23 MA Diergaarde Blijdorp Kids College Plastic Soep
Leer tijdens dit college alles over de plastic soep in de oceanen, meren en rivieren. 
Aanvang 11.00 uur. www.diergaardeblijdorp.nl

24 DI Natuurhistorisch Museum Kerstverhaal tussen de dieren
Beleef het kerstverhaal tussen de dieren van het museum. Aanvang 10.30 uur. 
www.hetnatuurhistorisch.nl

25 WO Vrolijk Kerstfeest!

26 DO Nieuwe Luxor Scrooge de musical
Een meer dan verrassende bewerking van 'A Christmas Carol'. 
Te zien op 26, 27, 28, 29 & 30 december, aanvang 14.00 uur. www.luxortheater.nl

28 ZA De Doelen Kerstsprookje Het Zwanenmeer (4+)
Het wereldberoemde verhaal van het'Zwanenmeer' wordt door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest tot leven gebracht. 28/12 en 29/12 14.15 & 16.00 uur.
www.dedoelen.nl

29 ZO Grounds An Easy Sunday (4+)
Familiedag in Grounds met livemuziek, kinderdisco, knutseltafel en diverse (muziek)
workshops. Aanvang 12.30 uur.  www.grounds.nu

29 ZO IsalaTheater Juf Roos gaat op vakantie (2+)
Zing, doe en beleef deze familievoorstelling mee met Juf Roos en Gijs! 
Aanvang 13.30 & 16.00 uur.  www.isalatheater.nl

31 DI Het Nationale Vuurwerk Rotterdam
Geen zin om thuis achter de oliebollen te zitten? Kom dan genieten van het 
vuurwerkspektakel bij de Erasmusbrug!  www.hetnationalevuurwerk.nl
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GRIEZELCONCERT (6+)
10 NOVEMBER

KOM JE OOK 
GRIEZELEN?

TICKETS:
RPHO.NL

het leukste kunstuitje
voor het hele gezin

Stieltjesstraat 21 Rotterdam
villazebra.nl

met tentoonstellingen, workshops
(3 t/m 12 jaar) en nog veel meer!



Ook geopend op: maandag 23 en 30 december.
Kinderworkshops op: 

22 , 26 en 29 december, 2 en 5 januari.

Hét familiemuseum in het 
winterpaleis van Koningin Emma 
in Den Haag, waar je je verbaast 

over de kunst van M.C. Escher.
Perspectief wordt een belevenis! 

entree €10,00 • kinderen €6,50
Lange Voorhout 74 Den Haag

Ook geopend op: maandag 23 en 30 december.
Kinderworkshops op: 

22 , 26 en 29 december, 2 en 5 januari.

Hét familiemuseum in het 
winterpaleis van Koningin Emma 
in Den Haag, waar je je verbaast 

over de kunst van M.C. Escher.
Perspectief wordt een belevenis! 

entree €10,00 • kinderen €6,50
Lange Voorhout 74 Den Haag


