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Koninklijk Paleis amsterdam

OPEN

Neem een kijkje in het officiële 
ontvangstpaleis van 

Koning Willem-Alexander. 

www.paleisamsterdam.nl

Ga op 
avontuur met een 
stickerspeurtocht 

of audiotour.
Gratis 

toegang tot 
18 jaar. 

De ladder en tips worden met zorg samengesteld door onze redactie die speurt 
naar de leukste uitstapjes in de regio. Door het coronavirus kan het voorkomen dat 
een uitstapje plots niet kan plaatsvinden of in aangepaste vorm volgens nieuwe 
maatregelen. Kijk op de website van de aanbieder voor actuele informatie hierover. 

TIP Ubuntu Sport Summercamp in het Olympisch Stadion
Ben jij klaar voor je debuut in oranje in het Olympisch Stadion?! Tijdens 
een 3- of 5-daags voetbalkamp (vanaf 6 juli) leren toptrainers jou nieuwe 
skills, maar ook hoe je beter kunnen samenspelen om zo nog meer 
plezier te beleven. Naast vele Oranje verrassingen, maak je ook nog 
kans op het echte Oranje shirt van Frenkie de Jong.  Als lid van de club 
ontvang je ook nog eens 10% korting met de kortingscode: 'Summer10'. 
Alles is volledig in lijn met de meest actuele corona maatregelen.  
www.ubuntu-sport.com/zomervakantie-voetbalkampen/
voetbalkamp-amsterdam-zuid/

TIP Het Transformatorhuis wordt opgeblazen deze zomer! Funky 
Fun, Pop-Up Airpark.Vanaf heden tot begin september in het 
Transformatorhuis bij de Westergas Amsterdam! Beleef deze explosie 
van energie! www.funky.nl

4 ZA  Nederlands Marionettentheater: Pinokkio (4+)
Een poëtische 19e-eeuwse versie van Pinokkio in Italiaanse stijl. 4 & 5 
juli. Aanvang 14.30 uur. www.nederlandsmarionettentheater.nl

TIP Natuur & Milieu: Watermonsters vangen! Vang de Watermonsters 
bij jou in de buurt en werk mee aan het landelijk onderzoek naar 
waterkwaliteit. Niet alleen nuttig, maar ook leuk! Vraag de gratis 
Watermonstermeetkit aan via:
www.watermonsters.natuurenmilieu.nl

TIP Lyceo: Codelab (10+) Leer deze zomervakantie programmeren en 
maak je eigen game! Zowel op locatie als online! 
www.lyceo.nl/cursus-leren-programmeren

TIP Historisch Museum Haarlemmermeer (6+): In dit interessante en 
leuke museum ontdek je alles over de geschiedenis van deze bijzondere 
polder. www.haarlemmermeermuseum.nl/historisch-museum

12 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: Workshop SoundLAB (7+)
Ooit van een MODi, Dato of hothand gehoord? Tijdens deze workshop 
leer je er alles over! Aanvang 13.00 uur.
www.muziekgebouw.nl/SoundLAB
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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!



Amsterdammertjes 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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AUGUSTUS

JULI

We zijn weer aan het flippen!

 Wel even reserveren
 maar dat kan via

pancake.nl
 tel.: 020-6251333 of
gewoon aan de deur.

Prinsengracht 191 Amsterdam
Uiteraard onder de voorwaarden van het RIVM. 

TIP Stadsarchief Amsterdam: Vondelingen. Een bijzondere en 
aangrijpende familietentoonstelling over vondelingen. Meer informatie:
www.amsterdam.nl/stadsarchief/vondelingen

TIP Museum Ons' Lieve Heer op Solder, Lieveheersbeestje op solder 
(5+). Doe de leuke speurtocht in dit bijzondere museum. opsolder.nl/
lieveheersbeestje-op-solder

TIP Zaans Museum, Speurtocht Zaanse Schans (8+). Tijdens deze 
speurtocht ga je terug in de tijd en ervaar je de bloeitijd van de Zaanse 
industrie. www.zaansmuseum.nl/zien-doen

11 DI Bezoek deze zomer eens de Hermitage en doe mee met één van de 
leuke speurtochten! www.hermitage.nl

16 ZO Poppenkast op de Dam: Online poppenkast
De poppenkast live mag even niet meer, maar elke zondag kan je een 
leuk filmpje vinden op de website!
www.poppenkastopdedam.nl

TIP Geen zin meer om thuis voor Pampus te liggen? Bezoek dan Pampus! 
Daar is namelijk veel te doen en beleven! www.pampus.nl

28 VR Virtuele Uitmarkt Amsterdam 2020
Deze editie van de Uitmarkt zal digitaal zijn. Via een speciaal platform is 
er toch van alles te beleven voor jong en oud!
www.uitmarkt.nl

30 ZO JHM Kindermuseum: Droombos. Een bijzondere en fantasievolle 
tentoonstelling, waar jij ook deel van kan uitmaken. Meer info: 
www.jck.nl/droombos

TIP Vondelpark Openlucht Theater: BuitenSpelen (8+) Kom in de 
vakantie BuitenSpelen in het Vondelpark! Een leuke theatercursus voor 
kinderen. Meer info: www.openluchttheater.nl/buitenspelen

TIP Koninklijk Paleis Amsterdam voor kinderen en families. Neem een 
kijkje in het officiële ontvangstpaleis van Koning Willem-Alexander, het 
is regelmatig open voor publiek. Met een audiotour of stickerspeurtocht 
ga je op avontuur. Gratis toegang tot 18 jaar. 
www.paleisamsterdam.nl

TIP Move Mobility Experience: Time to Move! Een leuke interactieve 
tentoonstelling voor het hele gezin over mobiliteit. 
Meer info: www.move.amsterdam

19 ZO Amsterdamse Bostheater: Nijntje op de fiets (2+)
Nijntje gaat een dagje fietsen en maakt van alles mee. 19 & 22 juli, 
aanvang 10.00 & 11.30 uur. 
www.bostheater.nl/nijntje-op-de-fiets

TIP Beurs van Berlage: Disney’s High School Musical jr: Een vrolijke en 
swingende familievoorstelling. 12, 19 en 26 juli. www.musical.nl/hsm

TIP Kindertheater de Toverknol: Diep in de zee (4+) Een vrolijke 
voorstelling over een vriendschap tussen een haai en een inktvis. Te zien 
t/m 16/8. www.detoverknol.nl/kindervoorstellingen-amsterdam

TIP De lekkerste pannenkoeken van de stad vind je natuurlijk bij de The 
Pancake Bakery op de Prinsengracht! www.pancake.nl
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