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Boek nu je kinderfeestje op  
www.speelkasteelhoofddorp.nl

Het leukste  
kinderfeestje vier je bij  

Het Speelkasteel!

18 maart: 
Drijf-Inn met fi lm 

Toy Story 4  
13.30 – 16.30 uur (fi lm start 

om 13.45 uur)

20 maart:
Familiediscozwemmen

19.00 – 21.30 uur voor alle leeftijden 
(zonder diploma alleen onder 

begeleiding van een volwassene)

Kijk voor meer informatie op 
www.sportfondsenlisse.nlwww.sportfondsenlisse.nl

Sportcentrum 
De Waterkanten
Jubileumactiviteiten
van 15 maart t/m 22 maart

SPORTCENTRUM DE WATERKANTEN SPORTFONDSEN



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 Mei- & Zomerkamp Amsterdam 2020. Sport, spel, ontdekken en beleven. 
Allemaal leuke, uitdagende en leerzame activiteiten en dat zoveel mogelijk in de 
buitenlucht. Met Lasergamen, Boogschieten, Escape Rooms, Bubbelvoetballen, 
VR Experience, Muziek, Graffiti en nog veel meer. Schrijf je kind(eren) in voor 
de week van hun leven! -van 8 t/m 13 jaar -thuis slapen -brengen tussen 8.00 
en 9.00 uur -ophalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Check data en profiteer van de 
vroegboekkorting op Zomerkampamsterdam.nl.

TIP VOLTA, werkplaats en atelier voor kinderen. Bij VOLTA draait alles om dingen 
maken en jouw talent voor creaties, coding en techniek. Doe mee aan de 
workshops, de uitvindersclub of kom je (verjaardags)feestje vieren.
Kijk op www.voltalent voor het hele programma.

7 ZA Theater Elswout: Wow, de zee is van plastic! (4+)
Een humoristische, interactieve en beeldende voorstelling over 
klimaatproblematiek en duurzaamheid. Aanvang 15.00 uur.
www.theaterelswout.nl/de-zee-is-van-plastic

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 Stadsschouwburg: Peter Pan (6+)
Theater Terra neemt je in deze nieuwe familievoorstelling mee naar het magische 
Nimmerland. Aanvang 14.30 uur. www.theater-haarlem.nl/Peter_Pan

11 WO Kindertheater de Toverknol: De prinses met de dikke bips
Een bijzonder sprookje over een prinses met een dikke bips. Zou ze ooit een lieve 
prins vinden? Te zien tot en met 12 april. www.detoverknol.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

TIP Het leukste kinderfeestje vier je bij Het Speelkasteel! Boek nu je 
kinderfeestje op www.speelkasteelhoofddorp.nl

14 ZA Circus Hakim: Theatralala (3+)
Een leuke interactieve meespeelvoorstelling. Doe jij ook mee? Aanvang 14.00 
uur. www.circushakim.com/agenda

ESCAPE ROOMS, VIRTUAL REALITY, 
BUBBELVOETBAL, LASERGAMEN, 

GRAFFITI KUNST, MUZIEK MAKEN 
EN NOG VEEL MEER.

 8-13 JAAR

 JE SLAAPT  
GEWOON THUIS

 INCL. LUNCH,  
DRINKEN & SNACKS

CHECK: ZOMERKAMPAMSTERDAM.NL

BOEK NU 
met  

vroegboekkorting

 Meikamp &  
Zomerkamp 2020
Amsterdam & Haarlem
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MEER INFORMATIE? WWW.VOLTALENT.NL
ONS ADRES: TERSCHELLINGPAD 2, HAARLEM

Bij VOLTA draait alles om DINGEN 
MAKEN en jouw TALENT voor     
CREATIES, CODING en TECHNIEK.

Kom naar Volta voor WORKSHOPS, 
DE UITVINDERSCLUB en KINDER-
FEESTJES.

Kijk op VOLTALENT.NL voor het hele 
programma.

WERKPLAATS EN ATELIER

VOOR KINDEREN 



Al vanaf €3,50 
per kind

Gratis parkeren!

Adem diep in, snuif die boerenlucht op en kijk 
hoe de varkens een modderbad nemen. 
Op een halfuurtje van Amsterdam vind je een 
heel andere wereld. Hier ontdekken kinderen 
met de speurtocht Boerderijfratsen het leven 
op een echte boerderij. Een onvergetelijke 
ervaring, vooral als je stadse fratsen gewend 
bent. Onze dieren kunnen niet wachten om 
jullie te ontmoeten. Dus mèèèhèèè! 
(Dat is welkom in het geits)

dit is het leukste
schoolreisje voor

groep 1 en 2!
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MAART

15 ZO Sportcentrum De Waterkanten viert feest; sportmarkt
In de week van 15 t/m 22 maart viert De Waterkanten haar 5-jarig jubileum. Zo 
wordt op 15 maart een sportmarkt georganiseerd.
www.sportfondsenlisse.nl/agenda/5-jarig-jubileum-sportcentrum-de-
waterkanten

15 ZO Philharmonie: Baboesjka en het Russische Beest (6+)
Wist je dat Belle en het Beest van oorsprong een Russisch sprookje is? Aanvang 
14.30 uur, meer info: www.theater-haarlem.nl/programma/16224/
Baboesjka_en_het_Russische_Beest

18 WO Sportcentrum De Waterkanten viert feest; drijf-Inn Toy Story 4
De Waterkanten vier haar 5-jarig jubileum. Vandaag is er een drijf-Inn met de film 
Toy Story 4 wordt op 15 maart een sportmarkt georganiseerd.
www.sportfondsenlisse.nl/agenda/5-jarig-jubileum-sportcentrum-de-waterkanten

20 VR Sportcentrum De Waterkanten viert feest; discozwemmen
De Waterkanten vier haar 5-jarig jubileum. Vandaag krijgt het discozwemmen 
een extra feestelijk tintje, want dit is voor de hele familie.
www.sportfondsenlisse.nl/agenda/5-jarig-jubileum-sportcentrum-de-
waterkanten

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

TIP Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude: Beste juffen & meesters, het leukste 
schoolreisje voor groep 1 en 2. Een onvergetelijke ervaring voor kinderen en de 
dieren kunnen niet wachten ze te ontmoeten! Kijk voor meer informatie op 
www.informatieboerderijzorgvrij.nl

22 ZO Sportcentrum De Waterkanten viert feest; afsluiting
De jubileumweek wordt afgesloten met de lokale schoolzwemkampioenschappen 
en het Open Recreanten Keukenhoftoernooi (badminton). Met de actie “woon jij 
op nr. 5, ben je vijf jaar of kom je met zijn vijven, dan mag je op 22 maart voor 
€ 0,50 cent komen zwemmen. Of kun jij nog iets met de “vijf” verzinnen, dan mag 
jij op 22 maart ook voor slechts € 0,50 binnen”.
www.sportfondsenlisse.nl/agenda/5-jarig-jubileum-sportcentrum-de-
waterkanten

22 ZO Stadsschouwburg: Doornroosje (4+)
Een magische voorstelling boordevol liedjes, dansjes en humor. Met o.a. Sita 
Vermeulen. Aanvang 13.30 & 16.00 uur. www.theater-haarlem.nl/Doornroosje

24 DI Stadsschouwburg Velsen: Brugklas, de musical (9+)
Een leuke herkenbare musical voor a.s. brugklassers, maar ook voor wie dat al een 
tijdje terug is… Aanvang 19.30 uur. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl/brugklas-de-musical

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

27 VR Bibliotheek Haarlem Noord: Peuterbieb
Kom gezellig met je (klein)kind luisteren naar een leuk en mooi verhaal! Aanvang 
10.30 uur, toegang gratis. www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/peuterbieb

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

27 VR De Meerse: Oorlogsgeheimen (9+)
Een indrukwekkende familievoorstelling naar het bekende en bekroonde boek 
van Jacques Vriens. Aanvang 19.30 uur. www.demeerse.nl/agenda

27 VR Stadsschouwburg: Repelsteeltje en de blinde prinses (8+)
Een prachtige muzikale voorstelling vol grappen en grollen. Te zien op 27, 28 & 29 
maart. Zie voor aanvangstijden: www.theater-haarlem.nl/Repelsteeltje

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 Toneel- en Filmschuur: Niet Wiet, wel Nel (6+)
Een voorstelling over de liefde en dat je elkaar soms wel leuk vindt en soms ook 
niet. Aanvang 15.00 uur. www.toneelschuur.nl/niet-wiet-wel-nel

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

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

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