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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

Kerst in Museum Swaensteyn en op
Huygens’ Hofwijck in Voorburg

Advent: 
aftellen naar Kerst 

1 december 2019 t/m
12 januari 2020

www.swaensteyn.nl

Mini-kerstallen op 
Hofwijck 

7 december 2019 t/m 
12 januari 2020

www.hofwijck.nl

www.swaensteyn.nl
www.hofwijck.nl


NOVEMBER

TIP Vier je verjaardag bij Sea Life Scheveningen: een stoer piratenfeest 
of zeeprinsessenfeest! Het feestje is geschikt voor de leeftijd 5–10 jaar 
en is inclusief eten en een cadeautje. De kosten zijn € 17,95 per kind en 2 
begeleiders mogen gratis mee! www.sealife.nl of bel 070-3542100

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

9 ZA Kurhausplein on Ice IJsbaan
Van 9/11 tot en met 26/11 kan je weer heerlijk komen schaatsen op deze 
ruim 600 m2 grote ijsbaan!
www.cooleventscheveningen.nl

10 ZO Theater Ludens: Vreemde Vogel (2+)
Een leuke voorstelling over een autootje dat samen met zijn vriendjes de 
wijde wereld in trekt. Aanvang 11.00 uur.
www.theaterludens.nl

11 MA Sint Maarten
13 WO Kooman's Poppentheater: De Apenbroodboom (5+)

Wasco de Wasbeer gaat de postbode helpen en beleeft weer allerlei 
avonturen. Aanvang 14.30 uur.
www.koomanspoppentheater.nl

TIP Voor het leukste dagje uit of kinderfeestje ga je natuurlijk naar Monkey 
Town Den Haag! Nu tweede kind gratis entree bij inlevering van 
advertentie elders in deze agenda! www.monkeytown.eu/denhaag

16 ZA Intocht Sinterklaas Den Haag
Eindelijk is het weer zo ver! Sint en de Pieten komen weer naar de stad! Kom 
jij ze ook verwelkomen?
www.sinterklaasindenhaag.nl

17 ZO Theater Dakota: Klaas (5+)
Een nostalgisch oud-Hollands Sinterklaasverhaal van W.G. van der Hulst. 
Aanvang 13.00 uur.
www.theaterdakota.nl

17 ZO Nieuwe Regentes: Residentie Orkest Frankenstein (6+)
Een spannende en grappige muziektheatervorstelling over macht en 
onmacht, grenzen en geweten. Aanvang 11.00 uur.
www.residentieorkest.nl/frankenstein

TIP Panorama Mesdag: Op expeditie naar Nova Zembla. Deze speurtocht 
neemt je mee op een spannende ontdekkingstocht naar het Hoge Noorden. 
Gratis verkrijgbaar t/m 1 maart 2020. www.panorama-mesdag.nl

20 WO Laaktheater: Urban Lab 
Je kan op deze middag je creativiteit onderzoeken en uitleven in diverse 
theatervormen. Meer info & inschrijven op:
www.laaktheater.nl/urban-lab

21 DO Kerstvakantie in het Mauritshuis, (4+)
Kom in de kerstvakantie met de hele familie naar het Mauritshuis! Er is van 
alles te doen, ga mee met de familierondleiding, doe een workshop in de 
Kunstwerkplaats of ga op avontuur met Maurits Muis. En, museumentree is 
gratis voor kinderen tot en met 18 jaar.
www.mauritshuis.nl/kerst

23 ZA Theater Merlijn: Sinterklaas en het verdwenen speelgoed (3+)
Sint en de Pieten hebben een groot probleem, want al het speelgoed is 
verdwenen! Hoe zal dat aflopen? Aanvang 14.00 uur.
www.rabarber.net

23 ZA Zuiderstrandtheater: Brandweerman Sam Live (2+)
Wederom een spannende en vlammende voorstelling over de avonturen 
van Brandweerman Sam! 13.30 & 16.00 uur.
www.zuiderstrandtheater.nl

29 VR Theater Dakota: Pakjespaniek (2+)
Een leuke voorstelling voor de allerkleinsten over een wel hele bange Piet. 
Aanvang 10.00 uur.
www.theaterdakota.nl/pakjespaniek

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

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

TIP Kerst in Museum Swaensteyn en op Hofwijck in Voorburg. Geniet 
van de Kerst in het Huygenskwartier Voorburg met de tentoonstellingen 
Advent: Aftellen naar Kerst (1/12/2019-12/1/2020)  in Museum Swaensteyn 
en Mini-kerststallen op Hofwijck  (7/12/2019- 12/1/2020). 
www.swaensteyn.nl en www.hofwijck.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 

5 DO Sinterklaas
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Schitteren in het
theater in juni?Schitteren in het 
theater in juni?

Zingen, 
dansen & 
acteren 

voor iedereen 
vanaf 4 jaar

telekidsmusicalschool.nl

Doe 
mee!

Dat kan!
Meld je 
nu aan!

10 t/m 18 jaar4 t/m 9 jaar



SCHAATSBAAN 
VAN 9 NOVEMBER T/M 26 JANUARI

SCHEVENINGEN KURHAUSPLEIN

IJSSCULPTUREN 
VAN 7 DECEMBER T/M 12 JANUARI

OP HET STRAND NAAST DE PIER

HET COOLSTE 
EVENEMENT VAN DEN HAAG 

& SCHEVENINGEN!

KOM JIJ OOK?

WWW.COOLEVENTSCHEVENINGEN.NL

 

Kinderfeestjes • Schoolreisjes • Dagjes Uit
Familiefeesten • Verjaardagsfeesten

Tweede kind
Gratis entree!

Bij inlevering van deze Advertentie

niet geldig voor feestjes, niet inwisselbaar voor geld
maximaal 1 kortingskaart per kind, Geldig tot 7 januari 2020

OPENINGSTIJDEN:

7 DAGEN

PER WEEK

9:00 TOT 18:00 UUR

MONKEY TOWN DEN HAAG
westvlietweg 55

2491 ed den haag
t. 070 - 209 20 25

www.monkeytown.eu/denhaag
/monkeytowndenhaag

u kunt bij ons GRATIS parkeren!

92x148.indd   1 15-6-2018   15:06:45



DECEMBER

JANUARI

2 DO Zuiderstrandtheater: Space Academy Live (8+)
Reis mee met André Kuipers door het onmetelijke heelal en vraag hem het 
ruimteak van het lijf! Aanvang 13.30 & 16.00 uur.
www.zuiderstrandtheater.nl/Andre_Kuipers

5 ZO Pluk! Den Haag: Natuuravontuur (6+)
Ga vandaag mee met de IVN-natuurgidsen en ontdek, leer en verbaas je 
over de natuur. Start 11.00 uur.
www.ivn.nl/den-haag

7 ZA IJssculpturen expositie
Van 7/12 tot en met 12/1 zijn er weer prachtige ijssculpturen te bezichtigen 
op de boulevard naast de pier!
www.cooleventscheveningen.nl

7 ZA De Nieuwe Regentes: Black Cat Theatre De Regenboog (1+)
Een betoverende voorstelling over een kraakwitte omgeving die wordt 
omgetoverd tot een bont pallet van kleur. 10.00 uur. 
www.denieuweregentes.nl/de-regenboog

11 WO 360° Stadstheater Zoetermeer. Brugklas de Musical (9+)
De populaire jeugdserie komt naar het theater! Maak van dichtbij mee wat 
je te wachten staat! Aanvang 19.30 uur. 
www.stadstheater.nl

12 DO Lange Voorhout: Royal Christmas Fair
Van 12 t/m 23 december kan je weer terecht op misschien wel de mooiste 
kerstmarkt van het land! 12.00-21.00 uur.
www.royalchristmasfair.nl

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 Theater aan het Spui. De Gebroeders Leeuwenhart (8+)
Een prachtige en ontroerende voorstelling naar het beroemde boek van 
Astrid Lindgren. Aanvang 19.30 uur. 
www.hnt.nl

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 AFAS Circustheater: Sesamstraat Live (2+)
Laat je speelgoed staan, want Bert en Ernie komen er aan! Sesamstraat 
bestaat 50 jaar, en dat betekent feest! 11.00 uur.
www.stage-entertainment.nl

TIP Nationaal Archief. Wie ben ik, wie was jij? Bezoek deze interactieve 
tentoonstelling en ervaar hoe tijd, plaats en omstandigheden je vormen. 
www.nationaalarchief.nl

24 DI AFAS Circustheater: Doornroosje, de musical (4+)
Je valt zeker niet in slaap bij deze magische en feestelijke musical! 
Aanvang 13.30 uur.
www.stage-entertainment.nl/doornroosje

25 WO Vrolijk Kerstfeest!
26 DO Theater aan het Spui: Once upon a time Kestmis in het Wilde Westen

Niemand heeft ooit een kerstboom in het Wilde Westen gezien tot een 
klein meisje iedereen weer leert om in wonderen te geloven. Zal er voor 
eerst sneeuw op de cactussen vallen? Beginnen zelfs de krokodillen 'Jingle 
Bells' te zingen? Van 26/12 t/m 3/1
www.rabarber.net//once-upon-a-time

26 DO Zuiderstrandtheater: A Christmas Carol
Beleef samen met het Residentie Orkest en de Dutch Don't Dance Division 
dit beroemde kerstverhaal. 25 t/m 29 december.
www.residentieorkest.nl/a-christmas-carol

TIP Tijdens de kerstvakantie organiseert het Haags Kinderatelier in 
samenwerking met Panorama Mesdag leuke workshops! Kijk op de site 
voor het actuele aanbod: www.panorama-mesdag.nl

Op expeditie naar Nova Zembla
Ga jij mee op expeditie naar Nova Zembla? 
Deze speurtocht neemt je mee op een 
spannende ontdekkingstocht naar het Hoge 
Noorden. Welke bijzondere dieren kom je 
onderweg tegen en hoe kan je varen door het 
ijs? Pas wel op voor de ijsberen!

Voor kinderen van 6 – 12 jaar

Gratis verkrijgbaar bij de informatiebalie t/m 1 maart 2020
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Jarig?

26 DEC – 3 JAN 
Familievoorstelling voor iedereen vanaf 5 jaar

THEATER AAN HET SPUI
0900 3456789

RABARBER.NET

mailto:rosa@nardinckmedia.nl
www.irenedtp.nl


Kerstvakantie in het

vanaf 4 jaar!

Kinderen t/m
18 jaar gratis

Kom in de kerstvakantie met de hele familie 

naar het Mauritshuis! Er is van alles te doen, 

ga mee met de familierondleiding, doe een 

workshop in de Kunstwerkplaats of ga op 

avontuur met Maurits Muis. En, museumentree 

is gratis voor kinderen tot en met 18 jaar. 

Kijk voor het programma op 
mauritshuis.nl/kerst

mauritshuis.nl/kerst

