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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

 Beleef van 20 nov t/m 1dec
                                 in Heemskerk
          het grootste en coolste
Sinterklaashuis van Nederland!

hetgrotesinterklaashuis.nl

De ultieme belevenis voor uw kinderen met 
• ruim 15 themakamers
• Amerigo 
• heel veel pieten!
• een speurtocht en een prijsvraag
• een grote pietenband in het weekend
• en nog veel meer verrassingen

Kom jij alles bekijken  
en de Pieten helpen?



NOVEMBER

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

TIP Boerhaavebad & Zwembad de Planeet: Goed leren zwemmen met 
plezier! Nu inschrijven = direct gratis vrijzwemmen! 
www.boerhaavebad.nl & www.zwembaddeplaneet.nl

9 ZA Verhalenhuis Haarlem: Tik Tak Slaap (2+)
Een grappige en herkenbare voorstelling over niet kunnen slapen. 
Aanvang 10.30 uur.
www.verhalenhuishaarlem.nl

13 WO Bibliotheek Haarlem Centrum: Maak een animatiefilm.
Gek op animatiefilms, en wil je er zelf eens eentje maken? Dat kan 
vandaag! Aanvang 13.30 uur, meer info: 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

17 ZO Toneelschuur: Meis! (6+)
Een live theatraal hoorspel waarin Meis de tijd van haar leven beleeft in 
het bos. Aanvang 15.00 uur.
www.toneelschuur.nl

17 ZO Intocht Sinterklaas
Eindelijk! Vandaag komen de Sint en Pieten aan in Haarlem! Kom jij ze 
ook feestelijk onthalen? Aankomst 13.00 uur.
www.sintintochthaarlem.nl

20 WO Het grote Sinterklaashuis in Slot Assumburg
Beleef het coolste en grootste Sinterklaashuis van Nederland met 
ruim 15 themakamers, Sint en tientallen Pieten en vele verrassingen! 
Reserveer snel online, want vol=vol! Van 20/11 t/m 1/12
www.hetgrotesinterklaashuis.nl

TIP Klimhal Amsterdam is de grootste klimhal van de Benelux en heeft veel 
te bieden. Je kunt er 300 routes en blulders klimmen, zowel binnen als 
buiten tot wel 20 meter hoog! Ook zijn er touwbanen, kan je abseilen en 
met Autobelays klimmen. Parkeren kan op eigen terrein! 
www.klimhalamsterdam.nl

24 ZO Toneelschuur: Ruimtevlucht (8+)
Beeldend theater met absurde humor, betoverde zang en livemuziek over 
een ruimteschip dat naar een betere wereld reist. Aanvang 15.00 uur.
www.toneelschuur.nl

TIP Made by Melissa. Ben jij dol op knutselen? Dan is de Kids Crea Club iets 
voor jou! Kijk op de site voor het leuke aanbod en meer informatie! 
www.made-by-melissa.nl

TIP Het leukste verjaardagsfeestje vier je bij JUMPXL Haarlemmermeer! 
Reserveer online: www.jump.xl.com of bel 085-0110075

28 DO Toneelschuur: Wat me niet breekt (12+)
Dé survivalgids voor jongeren die opgroeien zonder (een van de) ouders. 
Aanvang 19.30 uur.
www.toneelschuur.nl

TIP Het Zandvoorts Museum biedt diverse educatieprogramma's aan zoals 
o.a. duurzaamheid, communicatie, wonen, werken en meer.
www.zandvoortsmuseum.nl

30 ZA Museum Broekerveiling: Het Pakhuis van Sinterklaas
Neem dit weekend een kijkje in het Pakhuis van Sinterklaas en zie hoe 
het er daar aan toe gaat. 12.00-17.00 uur.
www.broekerveiling.nl

TIP Indoor Ski Bloemendaal, dé skilocatie in regio Haarlem. De 
indoorrolbaan is de meest efficiënte methode en meest plezierige plek 
voor kinderen (én ouders) om snel en eenvoudig te leren skiën en/of 
techniek te verbeteren. De beste voorbereiding op de wintersport! Nov/
dec cursus 8 lessen voor €224,-,Kerstcursus 4 lessen voor €124,-   
www.indoorskibloemendaal.nl

EUROPES
GREATEST
EXTREME
FUN PARKS

HET LEUKSTE VERJAARDAGSFEESTJE
VIER JE BIJ JUMPXL HAARLEMMERMEER

RESERVEER ONLINE:  
WWW.JUMP-XL.COM/HAARLEMMERMEER  
OF BEL 085 - 011 00 75
JUMP XL HAARLEMMERMEER  
FANDANGO 15, NIEUW-VENNEP

-  1 OF 2 UUR JUMPEN
-  SPELLETJES AIRHOCKEY
-  ONBEPERKT LIMONADE
-  IJSJE VOOR ALLE KIDS
-  GERESERVEERDE PARTYTAFEL
-  JUMPDIPLOMA VOOR ALLE KIDS 
-  VERRASSING VOOR DE JARIGE JOB
-  OPTIE OM PATATJES TE ETEN VOOR,  

TIJDENS OF NA HET JUMPEN

Boerhaavebad & 
zwembad de Planeet 

Haarlem

 NU inschrijven 
voor zwemles 

=
Direct GRATIS 
vrijzwemmen

www.boerhaavebad.nl
www.zwembaddeplaneet.nl

goed leren zwemmen met plezier!

Boerhaavebad: 
Kadijklaan 1 Haarlem, 023-512 1760

Zwembad de Planeet: 
Planetenlaan 15 Haarlem, 023-512 1780

goed leren zwemmen met plezier!

Zwemles-ABC:

op lesdagen: maandag t/m zaterdagop lesdagen: maandag t/m zaterdag

óf 2 x 40 min. per weekóf 2 x 40 min. per week

lessen van 1 x 60 min.

vrijzwemmen

op lesdagen: maandag t/m zaterdagop lesdagen: maandag t/m zaterdag

óf 2 x 40 min. per week

Wacht niet
te lang: 

groepen lopen 
snel vol!
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Kom skiën bij Indoor Ski Bloemendaal!

Info en boeken: www.indoorskibloemendaal.nl
info@indoorskibloemendaal.nl * 06 22 12 62 05

Nov/dec cursus 

8 lessen voor €224,-

Kerstcursus 

4 lessen voor €124,-

Kom skiën bij Indoor Ski Bloemendaal! 
❄  Voor beginnende en (ver-)gevorderde wintersporters, van 

jong tot oud
❄  Kinderen snel en eenvoudig leren skiën door een plezierige 

lesmethode
❄  Eén-op-één begeleiding door een vakkundige ski-instructeur
❄  Investeren in techniek en veiligheid
❄  Opsporen en herstellen van slordigheden en fouten
❄  De overstap maken van boarden naar skiën
❄  Zelfverzekerd zijn op de piste
❄  Fitter en voorbereid op wintersport
❄  Angstbegeleiding
❄  Onderhoud ski’s slijpen en waxen

“Leren kijken”
Door de ogen van een 
kunstenaar  

ZANDVOORTS
MUSEUM

www.zandvoortsmuseum.nl

Adres:
Swaluëstraat 1
2042 KA  Zandvoort

Openingstijden:
Woensdag t/m zondag 
13.00 - 17.00 uur

Educatieprogramma’s

“Duurzaamheid”
Van afval tot kunst  
  

Informeer ook naar de educatieprogramma’s 
Wonen - werken - communicatie

www.indoorskibloemendaal.nl
mailto:info@indoorskibloemendaal.nl


DECEMBER

8 november 2019

27 november 2019

13 november 2019

www.made-by-mela.nl

Wist je dat wij ook kinderfeestjes organiseren?

22 november 2019

20 december 2019

11 december 2019

IJMUIDER ZEE- EN HAVENMUSEUM

www.zeehavenmuseum.nl

Een middag vol plezier 
en leerzaam voor oud 
en jong (3 speurtochten)
Een verrassend 
groot museum...

Havenkade 55
1973 AK IJmuiden
telefoon: 0255 538007

JANUARI

5 ZO Toneelschuur: Wie niet weg is, is gezien! (6+)
Speelse, grappige en ontroerende voorstelling waarin dans vermengd 
wordt met verstoppertje spelen. Aanvang 15.00 uur. 
www.toneelschuur.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 

TIP Wist je dat je elke woensdag in diverse bibliotheken in Haarlem 
e.o terecht kan voor leuke voorleesactiviteiten? Meer info op: 
bibliotheekzuidkennemerland.nl/activiteiten-voorlezen

15 ZO Toneelschuur: Reis om de wereld in 80 dagen (8+)
Splinternieuwe en filmische voorstelling over verre oorden waar Jules 
Verne jaloers op zou zijn. Aanvang 15.00 uur. 
www.toneelschuur.nl

TIP IJmuider Zee- en havenmuseum is een groot maritiem museum waar 
voor kinderen veel te zien en doen is. Steek je hoofd in een duikerspak, 
speel kapitein of leer knopen leggen. Doe een escape-spel of speurtocht. 
In de kerstvakantie alle middagen open vanaf 13.00 uur, behalve 
maandag en de feestdagen. www.zeehavenmuseum.nl

22 ZO Toneelschuur: Meneertje Meer (3+)
Een vrolijke, beeldende voorstelling over een meneertje dat steeds meer 
wil…. Aanvang 13.30 & 15.30 uur. 
www.toneelschuur.nl

TIP Dans en Balletles Balletstudio Kennemerland. Al bijna 50 jaar de 
studio voor Haarlem en omgeving. Leerlingen komen oa uit Haarlem, 
Heemstede, Aerdenhout en Overveen voor de hoogwaardige lessen bij 
deze studio. Jong en oud, van beginners tot gevorderd kunnen hier hun 
les volgen. Komen jullie ook? www.balletstudiokennemerland.nl

23 MA Toneelschuur: De Rattenvanger (6+)
Magisch sprookje over moed, verleiding en anders 
durven zijn. Aanvang 15.00 uur.
www.toneelschuur.nl

TIP Tijdens de kerstvakantie is het VakantieZwempret bij Sportfondsen 
de Waterkanten! Speciaal voor kinderen t/m 15 jaar is er een 
VakantieZwempretkaartje te koop met leuke extra's! 
www.sportfondsenlisse.nl

29 ZO Toneelschuur: Dagdonker (4+)
Een dansvoorstelling waar de vonken vanaf vliegen!! Aanvang 15.00 uur. 
www.toneelschuur.nl

TIP Kom tijdens de kerstvakantie lekker schaatsen bij IJsbaan Haarlem! 
www.ijsbaanhaarlem.nl

www.toneelschuur.nl
www.nannynina.nl
bibliotheekzuidkennemerland.nl/activiteiten
www.toneelschuur.nl
www.zeehavenmuseum.nl
www.toneelschuur.nl
www.balletstudiokennemerland.nl
www.toneelschuur.nl
www.sportfondsenlisse.nl
www.toneelschuur.nl
www.ijsbaanhaarlem.nl


Recreatief 
zwemmen

Zwemplezier 
voor iedereen 

Woensdag: 13.30 – 16.30 uur
Vrijdag: 13.00 – 15.30 uur

Zondag: 10.00 – 16.00 uur
(10.00 – 12.00 uur: gezinsplons)

IN DE SCHOOLVAKANTIES 
EXTRA VRIJ ZWEMMENwww.sportfondsenlisse.nl

SPORTCENTRUM DE WATERKANTEN SPORTFONDSEN

KOM KERSTVAKANTIE VIEREN IN DE SCHUUR!

WWW.TONEELSCHUUR.NL  WWW.FILMSCHUUR.NL

MENEERTJE MEER (3+) 
TG. WINTERBERG

ZO 22 DEC

SPRINGENDE SPRUITEN DISCO (AL)
GRATIS TOEGANG

ZO 22 DEC

DE RATTENVANGER (6+) 
IDA VAN DRIL & MICHIEL SCHREUDERS 
MA 23 DEC

DAGDONKER (4+) 
PLAN D- 
ZO 29 DEC

WIE NIET WEG IS,  
IS GEZIEN! (6+)  

KORZO PRODUCTIES 
ZO 5 JAN

EN KIJK DE MOOISTE FAMILIEFILMS IN DE FILMSCHUUR!



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


