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ZEILSCHOOL DE VUURTOREN   

OPLEIDING TOT ZEILHELD
www.zeilschooldevuurtoren.nl

Kom lekker zeilen!
Meivakantiecursus: 20 - 23 april
Hemelvaartscursus: 21 - 24 mei 

Pinkstercursus: 30 mei t/m 1 juni
Weekendcursus: 27 en 28 juni

of een weekje in de 
zomervakantie!

AHOY!



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 Museum Hofland: De fatale inslag. Ga 66 miljoen jaar terug in de 
tijd toen een enorm rotsblok op de aarde insloeg en er een nieuw 
tijdperk begon. Van di t/m zo van 13.00 uur tot 16.30 uur. www.
geologischmuseumhofland.nl

TIP Allard Pierson Museum: Bes, kleine god in het oude Egypte
Bes is één van de meest herkenbare figuren uit het oude Egypte. Een leuke 
familietentoonstelling, te zien t/m 8 maart. 
www.allardpierson.nl/bes

6 VR Sterrenwacht GooI & Vechtstreek: Sterren kijken
Ontdek vanavond de sterren en planeten zoals je die nooit eerder hebt 
gezien! Vanaf 20.00 uur. Meer informatie: 
www.natuurmonumenten.nl/sterrenwacht-s-graveland

8 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: Workshop Soundtrack Live! (7+)
Ooit van een MODi, Dato of hothand gehoord? Vandaag maak je kennis 
met deze instrumenten. Aanvang 14.00 uur.
www.muziekgebouw.nl/Workshop_Soundtrack_Live

8 ZO Podium deMess: Mevrouw Groen en de Plastic Soep (4+)
Een leerzame, maar ook vrolijke voorstelling over één van de grootste 
bedreigingen voor onze oceanen. Aanvang: 11.00 uur.
www.demess.nl

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

15 ZO NEMO Kinderlezing: Kan een bacterie plastic eten? (8+)
We gebruiken met zijn allen enorm veel plastic. Maar wat doen we ermee 
na gebruik? Ontdek het tijdens deze lezing. Info:
www.nemosciencemuseum.nl/kinderlezingen

18 WO Open dag basisscholen in het Gooi: Vandaag zetten alle basisscholen 
van Alberdingk Thijm Scholen van 09.00 - 12.:00 uur hun deuren open 
voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool. Meer info: atscholen.nl

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

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

21 ZA DeLaMar Theater: Space Academy (8+)
André Kuipers neemt je mee op een reis waar 'boven' en 'onder' niet 
bestaan. 21 maart: 15.30 uur, 22 maart: 12.30 uur.
www.delamar.nl/space-academy

22 ZO Het Vrij Paleis Amsterdam: De Poppenkast
Gek op poppenkast? Dan is dit evenement echt wat voor jou! Kijk snel op 
de FB-pagina voor meer info! 
www.facebook.com/vrijpaleis

26 DO Stadsarchief Amsterdam: Vondelingen
Een bijzondere en aangrijpende familietentoonstelling over vondelingen. 
Te zien vanaf 26 maart. Meer informatie: 
www.amsterdam.nl/stadsarchief/vondelingen

TIP De Lunet Discozwemfeestje incl. een kidzmenu bij het Sportcafé Iedere 
laatste vrijdag van de maand (zie agenda op de site) van 19.00 tot 20.30 
uur. www.sportcentrumdelunet.nl

27 VR Huizen: Foodtruck Festival Tjoeke Tjoeke Food Food
Dit weekend kunnen echte lekkerbekken en smulpapen weer op een 
smakelijke ontdekkingsreis! 
www.vvvgooivecht.nl/foodtruck-festival-tjoeke

27 VR Kindermuziekweek 2020
Van 27 maart t/m 5 april is er van alles op muzikaal gebied te beleven voor 
kinderen! Kijk voor meer informatie op: 
www.kindermuziekweek.nl

28 ZA Concertgebouw: Workshop (6+)
Doe vandaag mee met deze leuke workshop onder leiding van de 
zangcoach van Kinderen voor Kinderen! Meer info: 
www.concertgebouw.nl

29 ZO De Boerderij: Dribbel Minishow (2+)
Dribbel gaat naar de boerderij en beleeft daar natuurlijk weer allerlei 
spannende avonturen! Aanvang 11.30 uur. 
www.deboerderijhuizen.nl/dribbel-minishow

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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GEOLOGISCH MUSEUM HOFLAND
LAREN

www.geologischmuseumhofland.nl

Tentoonstelling Een fatale inslag 
Open van dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 16.30 uur

Kinderactiviteiten
5 april Vulkaantjes maken

Maak een vulkaan van klei. We laten ze ook uitbarsten. 
Als dat maar goed gaat...

 

3 mei Amulet maken
Maak een amulet van speksteen. Maak een gaatje

met een priem, doe er een touwtje door en draag hem 
om je nek.

Elke woensdag en zondag 

Geode zagen
Op woensdag en zondag kan er ook altijd een geode 
gekocht worden in de museumwinkel die dan in het 

atelier wordt doorgezaagd. Altijd een verassing wat na 
een proces van miljoenen jaren dan tevoorschijn komt.

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

www.geologischmuseumhofland.nl


Je verjaardag vieren in het 
zwembad bij De Lunet

Zwemfeestje
Incl. een kidzmenu bij het Sportcafé
Op de vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 en op 

zondag vanaf 9.00 tot 13.00 uur.

Discozwemfeestje
Incl. een kidzmenu bij het Sportcafé
Iedere laatste vrijdag van de maand (zie agenda op 

onze site) van 19.00 tot 20.30 uur.

Zeemeerminfeest
Incl. een kidzmenu bij het Sportcafé

Vrijdag van 18:45 tot 19:45 uur 
Vraag naar de voorwaarden!

Sportcentrum De Lunet
www.sportcentrumdelunet.nl

Opgeven? receptie.naarden@sportfondsen.nl



APRIL

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

4 ZA Nationale Opera & Ballet: Kindermuziekweek Operadag (6+)
Tijdens deze workshopdag maak je samen met andere kinderen een eigen 
versie van "De kleine zeemeermin" Meer info: 
www.operaballet.nl/kindermuziekweek

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

5 ZO Geologisch Museum Hofland: Vulkaantjes maken
Vandaag kan je je eigen vulkaan van klei maken. Als het goed is barst ie 
ook nog uit… Als dat maar goed gaat… 
www.geologischmuseumhofland.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 

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 Muiderslot: Flower Power
Kom dit weekend naar Muiden en geniet van de bloemenpracht, zoek 
eitjes in de tuin of doe mee aan een leuke workshop! 
www.muiderslot.nl/pasen

13 MA Schaapskooi Blaricum: Lentefeest
Kom vandaag de lente vieren en bewonder, aai of knuffel één van de vele 
schattige lammetjes! 10.00-12.00 uur. www.gnr.nl/de-schaapskooi

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

TIP Zeilsschool de Vuurtoren:  Zeilles voor kinderen in de Optimist, de Laser 
Bahia. de Polyvalk of de Cooper. De Vuurtoren is in 1992 opgericht door 
zeilhelden Hans en Tries. Samen met de instructeurs zorgen zij ervoor dat 
je zeilen geweldig gaat vinden! Een heuse Opleiding tot Zeilheld. www.
zeilschooldevuurtoren.nl

17 VR Koningsspelen! 

17 VR Koningskermis Hilversum
Van 17 tot en met 26 april kan je weer terecht op deze gezellige kermis in 
het centrum van Hilversum! www.kermishilversum.nl

18 ZA Bibliotheek Hilversum: CoderDojo (7+)
Leer en ontdek vandaag alles over programmeren met gelijkgestemden! 
10.00-12.00 uur. Aanmelden via: 
www.bibliotheekhilversum.nl/coderdojo

19 ZO Stadsschouwburg Utrecht: 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

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 Kom dansen en zingen in Beeld en Geluid!
Kinderen voor Kinderen bestaat 40 jaar. Reden voor een feestje! In de 
schoolvakanties is er bij Beeld en Geluid van alles te doen met én over 
dit beroemde kinderkoor. Kom je een andere keer? Dan kun je in de 
POPstudio in ons museum uit volle borst meezingen en lekker dansen op 
hun grootste hits. Dat wil je niet missen! 
www.beeldengeluid.nl 

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 De Blommenhoeve Eemnes BOERenMARKT
Elke laatste zaterdag van de maand wordt er op deze boerderij een 
biologische markt georganiseerd met leuke kinderactiviteiten.
www.deblommenhoeve.nl

26 ZO Kunstmakkers: Familieatelier
Kom vandaag bij het Grafisch Atelier Hilversum drukwerk maken met het 
hele gezin! Meer informatie vind je op: www.kunstmakkers.com

27 MA Koningsdag!

TIP Carré: Het Zwanenmeer Dit wereldberoemde ballet moet je eigenlijk 
een keer gezien hebben in je leven. Te zien van 28 april t/m 3 mei. 
www.carre.nl/het-zwanenmeer
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De Gooische Kinderagenda is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel 
van het Regionaal Familie Platform. De agenda is zorgvuldig samengesteld. Uitgever is echter 
niet aansprakelijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: Nathalie Molijn, tel. 035-
6917299 of nathalie@nardinckmedia.nl.
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APRIL

MEI

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

1 VR Natuurmonumenten 's Graveland: OERRR Bossafari (4+)
Ga met de boswachter op pad over het landgoed en ontdek alles over de 
dieren die hier leven! Opgeven via:
www.natuurmonumenten.nl/oerrr-bossafari

2 ZA Staatsbosbeheer Hollandse Hout: Vreemde Vogels (6+)
Een unieke samenwerking tussen het Concertgebouw en Staatsbosbeheer. 
Kijk op de site voor meer informatie: 
www.concertgebouw.nl/familieconcert-vreemde-vogels-

3 ZO Geologisch Museum Hofland: Amulet maken
Kom vandaag een amulet van speksteen maken. Meer informatie vind je 
op: www.geologischmuseumhofland.nl

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

29 WO Stadsschouwburg Utrecht: 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

29 WO Spant!: Doornroosje, de musical (4+)
Een magische voorstelling boordevol aanstekelijke liedjes, vrolijke 
dansjes en hilarische humor. Met o.a. Sita Vermeulen. Aanvang 15:00 uur. 
www.spant.org/doornroosje-de-musical
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Kom dansen en 
zingen in Beeld 

en Geluid!

Kijk op beeldengeluid.nl voor
meer informatie

40
 jaar!

Kinderen voor Kinderen bestaat 
40 jaar. Reden voor een feestje! 

In de schoolvakanties is er bij  
Beeld en Geluid van alles te doen met 

én over dit beroemde kinderkoor.  
Kom je een andere keer? Dan kun je in 
de POPstudio in ons museum uit volle 
borst meezingen en lekker dansen op 

hun grootste hits. Dat wil je  
niet missen!


