
gezins-UIT-agenda
GOOISCHE KINDERAGENDA

inspirerende
tips voor het
hele gezin

AGENDA:  november-december

ontdekken • muziek • natuur • cultuur
toneel• film • sport • musea

facebook.com/
gooischekinderagenda

http://facebook.com/gooischekinderagenda
http://facebook.com/gooischekinderagenda


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

NOVEMBER

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

10 ZO Spant! Peuterfestival Dikkie Dik & Ik (2+)
Het Peterfestival is een sprankelend evenement, speciaal voor peuters 
en hun (groot)ouders. Er zijn mooie en gekke peutervoorstellingen te 
zien en de peuters kunnen meedoen aan een muziekworkshop. 9:00-
13.00 uur. Meer info en reserveren via: www.spant.org

TIP Tropenmuseum Sabi Suriname. Ontdek in deze interactieve 
tentoonstelling alles over het kleurrijke Suriname! 
www.tropenmuseum.nl

16 ZA Sinterklaasintocht Hilversum
Vandaag is het eindelijk zover! De Sint en de Pieten komen aan in 
Hilversum. Vanaf 13.30 uur kan je hen welkom heten op de Kerkbrink.
www.sinterklaasintocht.info

22 VR Wintervillage Laren 
Van 22 november t/m 5 januari 2020 kan je weer op de Brink terecht 
voor dit gezellige winterse evenement! Er is weer van alles te beleven 
en te doen en natuurlijk ontbreekt de ijsbaan dit jaar ook niet! Kijk op 
de site voor alle leuke events!
www.wintervillagelaren.nl

23 ZA Intocht Sinterklaas Naarden Vesting
Verwelkom Sint en de Pieten in het sfeervolle Naarden Vesting. 
Voorprogramma om 16.30, aankomst 17.30 uur.  www.vvvnaarden.nl

24 ZO Gooiland Hilversum De Grote Sint Show 2019
Een groot feest met o.a. Party Piet Pablo & Love Piet! Aanvang 10.30, 
13.15 en 16.00 uur. Reserveren (aanbevolen) via: 
www.gooilandtheater.nl

24 ZO Boerderij Huizen Agent en Boef (4+)
Een leuke voorstelling over een toch wel aardige boef en een agent… 
Aanvang 10.00 & 12.00 uur. www.deboerderijhuizen.nl

30 ZA Muiderslot Kasteel van Sinterklaas
Dit weekend logeert de Sint op het slot. Hoewel hij het druk heeft, 
heeft hij wel tijd voor alle al dan niet stoute kinderen…
www.muiderslot.nl
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DECEMBER

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

TIP Oppas of nanny iets voor jou? 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 

5 DO Sinterklaas
6 VR Bussum op IJs 

Vanaf vandaag t/m 5 januari kan je weer heerlijk schaatsen op deze 
leuke ijsbaan op de Brinklaan!
www.bussumopijs.nl

8 ZO DeMess Naarden Stamboom (6+)
Stamboom is een spannende en vrolijke reis door de tijd. Ontdek hoe 
het leven was in de tijd van je voorouders. 11.00 uur. www.demess.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

21 ZA Herderstocht Eemnes
Vanavond waan je je even in Bethlehem. Er is voor jong & oud een 
mooie route uitgezet langs diverse plekken en taferelen.
www.facebook.com/herderstochteemnes

22 ZO Familieconcert Winterfeest! (6+)
Ook op 27 en 28 december. Een heerlijk hartverwarmend 
familieconcert voor de hele familie in de kerstvakantie! Met Fuse, 
Maartje van de Wetering en acrobaten. Euro 17,-- inclusief drankje 
voor ouders en kinderen.
www.concertgebouw.nl/familieconcerten

22 ZO Wintercircus Hilversum 2019
Kom tijdens de kerstvakantie naar dit leuke circus op het Werf35 
terrein! Van 22 december t/m 4 januari. 
www.wintercircushilversum.nl

TIP Tijdens de kerstvakantie is er van alles te doen en te beleven in de 
Zandzee in Bussum! Kijk voor het aanbod op: www.dezandzee.nl

26 DO Jaarbeurs Utrecht Disney On Ice Magisch IJsfestival
Bezoek tijdens de feestdagen dit magische winterse spektakel. 21 tot 
en met 29 december. 
www.disneyonice.com/nederland

26 DO Singer Laren Kunstkerstverhaal met Henk van Os (8+)
De meesterverteller gaat aan de hand van zijn favoriete schilderijen 
met kinderen in gesprek over de geboorte van Jezus. 15.00 uur.
www.singerlaren.nl

29 ZO Muiderslot Knutsel je eigen kasteelkamer
Als je later architect wil worden is dit dé workshop voor jou. Vandaag 
ontwerp en maak je namelijk jouw eigen kasteelkamer!
www.muiderslot.nl
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JANUARI

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
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22, 27 & 
28 DEC

BESTEL NU 
KAARTEN

WINTER-
FEEST!

Familieconcert (6+)

Fuse
Maartje van de Wetering verteller 
Joris Nassenstein regie 

€ 17 inclusief drankje
concertgebouw.nl/familieconcerten

IN DE 
KERSTVAKANTIE
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