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DOMSTAD KIDS

inspirerende
tips voor het
hele gezin

AGENDA:  maart - april

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

facebook.com/
domstadkids
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www.stalvanbrenk.nl/opstapcursus
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Opstapcursus bij Stal van Brenk

Paardrijles voor 
beginners!



MAART

TIP De Vinea On Tour dagen! Kom kennismaken met Vinea Summercamps, 
doe mee met de toffe activiteiten en ontmoet onze enthousiaste reisleiders! 
-Geheel verzorgde GRATIS dag vol serious fun! -Programma van 9.30 - 16.30 
(zaterdag) uur of van 9.30 - 15.00 uur (zondag), -Koffie/ thee voor ouders bij 
wegbrengen en ophalen, -Voor jongens en meiden van 7 t/m 12 jaar, -Inclusief 
lunch, drinken en tussendoortjes, -Natuurlijk beschikken alle reisleiders over 
een VOG. Kijk voor de data en locaties op: www.vinea.nl/on-tour

TIP Ludens Kinderopvang biedt kwalitatieve kinderopvang voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar in een veilige en uitdagende omgeving. Ludens is een 
maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en investeert in het 
welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die bij Ludens spelen. 
Nieuwsgierig naar de opvang of naar een mooie werkplek? Neem een kijkje op 
www.ludens.nl! 

TIP Het Filiaal theatermakers presenteert:
RAAR Mensen zijn vreemde wezens. Zeker volwassenen. Hoogste tijd om dat 
eens te bestuderen. Een kleine ode aan de grote mens.
Mevr. Ophelia  Een verhaal over Ophelia, die meerdere schimmen verbergt 
in haar handtas, maar ’s nachts uit de tas mogen en de prachtigste verhalen 
spelen. Gebaseerd op het boek ‘Ophelia’s Schimmentheater’ van schrijver 
Michael Ende. www.hetfiliaal.nl 

7 ZA Boerderij Slagmaat: Gezinsdag broeihoop omzetten
Kom vandaag helpen met het bouwen van een broeihoop, een plek waar bv. de 
ringslang haar eitjes legt. Aanvang 10.00 uur. 
www.facebook.com/groendoetgoedhouten

8 ZO Museum Hoge Woerd: Kinderproject IVB (9+)
Vandaag stelt het museum speciaal haar deuren open voor kinderen met en 
zonder beperking. Start 11.00 uur. Meer info:
www.solgu.nl/ontdek-het-museum-hoge-woerd-met-kinderen

TIP RTL Telekids MusicalSchool/RTL Talent Academy: schrijf je nu in voor het 
nieuwe schooljaar 2020/2021! Musicalles voor iedereen, altijd in de buurt! 
www.telekidsmusicalschool.nl & www.rtltalentacademy.nl

11 WO Beerschoten: Hutten bouwen (6+)
Deze middag leer je alles over het bouwen van een hut met natuurlijke 
materialen. 14.30-16.30 Opgeven via:
www.utrechtslandschap.nl/hutten-bouwen

TIP Kom 11 t/m 15 maart naar HISWA SPORT Xperience en maak kennis met 
verschillende (water)sporten! Gratis toegang t/m 16 jaar. 
www.hiswasportxperience.nl

13 VR NLdoet 2020
Steek je handen een dagje uit de mouwen en ervaar hoe leuk vrijwilligerswerk 
is! 13 & 14 maart.  www.nldoet.nl

14 ZA DOMunder:Archeologietour
Neem een kijkje achter de schermen van DOMunder en de wereld van de 
archeologie. Aanvang 10.30 uur. www.domunder.nl/ontdekkingstocht

15 ZO De Vrijstaat: Radio Vrijstaat (6+)
Laat iedereen wat jij te vertellen hebt en maak je eigen podcast met 
professionele apparatuur! Aanvang 13.00 & 15.00 uur.
www.devrijstaat.nl/radio-vrijstaat

TIP Ben jij gek op paarden en heb je altijd altijd al willen leren rijden? Dan is dit 
jouw kans! Vanaf april starten er weer nieuwe opstapcursussen bij Stal van 
Brenk. Deze zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar zonder rijervaring, maar 
ook voor volwassenen. Schrijf je snel in, VOL=VOL! 
www.stalvanbrenk.nl/opstapcursus

20 VR Lente!
20 VR Nationale Pannenkoekendag 2020

"Vandaag is de dag dat basisschoolleerlingen door het hele land 
pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt. Doe jij ook mee?
www.pannenkoekdag.nl

20 VR Gagelsteede: Voorjaarsfeest
Zin om het voorjaar te vieren? Dan mag je dit feestje niet missen! 14.30-
17.00 uur.  www.utrechtnatuurlijk.nl/voorjaarsfeest-op-gagelsteede

TIP Vanaf 21 maart opent Speelpark Oud Valkeveen weer haar poorten! 
www.oudvalkeveen.nl

TIP Wandel via de Rights Walk-app mee met Amnesty International en leer alles 
over kinderrechten en over Utrecht! www.amnesty.nl/rightswalk

27 VR Kindermuziekweek
Van 27 maart t/m 5 april barst door heel Nederland de Kindermuziekweek los. 
Een week vol concerten, voorstellingen en workshops voor kinderen van 0 t/m 
12 jaar. Ook in Utrecht is er genoeg te doen. Kijk voor het hele programma op:
www.kindermuziekweek.nl

Vinea Summercamps is On Tour
Kom kennismaken tijdens de open dagen!
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ZO 8 MRT

DIRK SCHEELE 2+
Groot meezingfeest

ZO 1 MRT

STICKS 4+
Virtuoos slagwerktheater zonder woorden

Met het hele 
gezin naar 

TivoliVredenburg!

TIVOLIVREDENBURG.NL/FAMILIE

ZO 8 MRT

ZWANENMEER 7+
UITVERKOCHT

ZO 29 MRT

WIE WAT 
WAAR WAAROM 8+

Interactieve familielezing over muziek in videogames

ZO 29 MRT

BABOESJKA EN HET 
RUSSISCHE BEEST 6+

Belle en het Beest zoals je ze nog niet kende

ZA 11 APR

  ZAPP MATTHEUS 7+
Matthäus-Passion voor kinderen

•  Alle ruimte om zelf te ontdekken en te 
experimenteren

•  Ruime avontuurlijke tuinen
•  Super gezond eten en drinken
•  Spelenderwijs van en met elkaar leren
•  Kinderdagverblijf, peutercentra en 

buitenschoolse opvang

Ludens kinderopvang
www.ludens.nl
030 256 70 70

Kom ontdekken
bij Ludens
kinderopvang

www.ludens.nl


Vier de vrijheid 
in het Waterliniemuseum 

op Fort bij Vechten

Wij starten het fortenseizoen weer met veel leuke activi-
teiten. Zo kun je diverse workshops doen (o.a. miniatuur 
‘bunkers’  beschilderen), zijn er rondleidingen en speur-

tochten en kun je een VR- parachutesprong maken!
Bekijk de website en volg ons op Facebook!

www.waterliniemuseum.nl
Achterdijk 12 te Bunnik, provincie Utrecht

Kindvriendelijkste 

museum van 

Utrecht!

2020

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

www.zwemschoolmidden.nl



MAART

APRIL

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

1 WO Speuren naar beestjes
Het Tropisch Vlinderfestival opent op 1 april in de Botanische Tuinen! Ook is 
er op 28 april de Diertjesdag. Zoek waterbeestjes en bodemdiertjes, volg het 
dierenparcours, bezoek de bijenstal en nog veel meer! Geen tijd? Kom dan 
terug voor de kinderroute 'Fluitenkruid'!
www.uu.nl/botanischetuinen/bezoekers/voor-kinderen

TIP Zwemschool Midden, voor een vaste prijs een diplomagarantie, professionele 
begeleiding, vanaf 4,5 plaatsing binnen een maand mogelijk. Zie voor meer 
info: www.zwemschoolmidden.nl

TIP Kasteel De Haar: Torendol (6+) Deze exclusieve rondleiding brengt je langs 
plekken in het kasteel die heel lang verborgen zijn gebleven. 
1/4 t/m 1/11. www.kasteeldehaar.nl/Torendol

4 ZA Kom in de Kas 2020
Neem dit weekend een kijkje in de kassen van Aalsmeer! Niet alleen leerzaam, 
maar ook nog eens lekker!
www.komindekas.nl

5 ZO Muziekcentrum v/d Omroep H'sum: Kinder-Mattheus
Een speciale verkorte versie van Mattheus-passie voor kinderen verteld door 
Edwin Rutten. Aanvang 10.30 uur.
www.mcogebouw.nl/edwin-rutten

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 WO De Toverknol: Paniek in het Insectenbos (1+)
Treesje het lieveheersbeestje is haar stippen kwijt en wat is een 
lieveheersbeestje nou zonder stippen? Aanvang 10.30 uur.
www.detoverknol.nl

TIP Kom naar het Waterliniemuseum op Fort bij Vechten! In dit moderne 
interactieve museum ontdek je van alles over de Hollandse Waterlinies en over 
de Romeinen. Of ga met een speurtocht lekker zelf ontdekken op het grote fort.
www.waterliniemuseum.nl

11 ZA TivoliVredenburg: Zapp Mattheus (7+)
Een eigentijdse en toegankelijke versie van de Matthäus Passion. Aanvang 
16.00 & 19.30 uur. 
www.tivolivredenburg.nl/zapp-mattheus

12 ZO Pasen!
12 ZO Schaapskooi Heidestein: Vossenjacht (4+)

Vandaag kun je meedoen met een leuke vossenjacht en op 2e paasdag is de 
schaapskooi geopend! Kijk voor meer info op:
www.utrechtslandschap.nl/vossenjacht-op-landgoed-heidestein

15 WO Theater Lombok: Tomaatje op je neus (2+)
Een feestelijke, knotsgekke voorstelling met muziek, de wereld op zijn kop! 
Aanvang 11.00 & 15.00 uur.
www.theaterlombok.nl

17 VR Koningsspelen! 
18 ZA Bibliotheek Hoograven: Wapperkids (0+)

Voorlezen is leuk, maar het kan nóg leuker! 10:30-11:00 uur, toegang gratis. 
Meer info: 
www.bibliotheekutrecht.nl/jeugd-en-jongeren/0-6-j

19 ZO Stadsschouwburg: Grimm (8+)
Ballet en hiphop gaan samen in dit zinderende sprookjesavontuur voor de hele 
familie! Aanvang: 15.00 uur.
www.stadsschouwburg-utrecht.nl/grimm

20 MA Nationale Museumweek 2020
Van 20 t/m 26 april is het weer de jaarlijkse museumweek. In musea is er dan 
van alles extra's te doen, te beleven en te zien! www.nationalemuseumweek.nl

27 VR Tweetakt Festival
Vanaf vandaag t/m 12 april kan je weer terecht op dit leuke kunstenfestival 
voor jong en oud! Kijk voor het programma op:  www.tweetakt.nl

29 ZO Nationaal Bomenmuseum: Gezinsmiddag
Kom op deze gezellige lentemiddag met je gezin een tijdreis maken door de 
evolutie van het plantenrijk! Aanvang 14.00 uur.
www.bomenmuseum.nl/activiteiten-in-2020

29 ZO TivoliVredenburg: Baboesjka en het Russische beest (6+)
Wist je dat Belle en het Beest van oorsprong een Russisch sprookje is? 
Aanvang 14.00 uur, meer info:
www.tivolivredenburg.nl/baboesjka-en-het-russische-beest
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Domstad Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel van het Re-
gionaal Familie Platform. De agenda is zorgvuldig samengesteld. Uitgever is echter niet aanspra-
kelijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: Nathalie Molijn tel. 035-6917299 of
nathalie@nardinckmedia.nl.
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hetfiliaal.nl

21 maart
Stadsschouwburg 
Utrecht 

 4 april 
Tweetakt Festival 

10 mei 
Podium Hoge Woerd
Uk & Puk Festival

15 maart
Stadsschouwburg 
Utrecht 

28 maart
Podium Hoge Woerd

Mevr. Ophelia  RAAR

22 WO Museum Speelklok: Muzikale Kinderrondleiding
Tijdens deze rondleiding hebben de gidsen van het museum alle aandacht 
voor de jongste bezoekers. Aanvang 14.00 uur.
www.museumspeelklok.nl/zien-doen

25 ZA Castellum Hoge Woerd: Romeins Festijn 
Stap vandaag in de voetsporen van de Romeinen die hier ruim 2000 jaar geleden 
leefden. 10.00-15.00 uur.  www.museumhogewoerd.nl/romeins-festijn

25 ZA Molen de Ster: SUP-clinic
Doe mee met deze leuke clinic en leer de eerste beginselen van deze leuke 
watersport! Meer informatie vindt je op: www.molendester.nu/sup

27 MA Koningsdag!
28 DI Botanische Tuinen: Diertjesdag

Een dag boordevol ‘dieren-doe-dingen’! Van 11.00-15.00 uur. Kosten: € 5,-. 
Opgeven via: www.uu.nl/diertjesdag

29 WO Griftpark: Kermis
Bezoek van 29 april t/m 6 mei deze gezellige kermis!
www.kermisplezier.nl/utrecht-griftpark

29 WO Stadsschouwburg: Annie, de musical (8+)
Deze wereldberoemde musical over het bijdehante, maar ook lieve weesmeisje 
is te zien van 29 april t/m 3 mei. 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl/annie-de-musical

TIP De Vrijstaat: Theaterweek voor jongeren (12+): Werk samen met andere 
jongeren (12+) aan een film die onderdeel uitmaakt van de theatervoorstelling 
DODO live! 28/4 t/m 3/5 www.devrijstaat.nl/theaterweek-2020

3 ZO Theater Kikker : SSST (2+)
Een fantasie-prikkelende beleving met muziek, dierenpoppen en veel 
kiekeboe-effecten. Aanvang 10.30 & 14.30 uur.
www.rosestories.nl/ssst

mailto:nathalie@nardinckmedia.nl
www.irenedtp.nl
www.museumspeelklok.nl/zien
www.museumhogewoerd.nl/romeins
www.molendester.nu/sup
www.uu.nl/diertjesdag
www.kermisplezier.nl/utrecht
www.stadsschouwburg-utrecht.nl/annie
www.devrijstaat.nl/theaterweek
www.rosestories.nl/ssst


telekidsmusicalschool.nl

rtltalentacademy.nl

Doe 
mee!

Join 
the

club!

Musicalles 
voor iedereen, 

altijd in 
de buurt.

10 t/m

18 jaar

4 t/m
9 jaar

Schrijf nu in voor het 
 nieuwe schooljaar 

2020/2021!
Schrijf nu in voor het 

 nieuwe schooljaar 
2020/2021!


