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DOMSTAD KIDS

inspirerende
tips voor het
hele gezin

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

juli - augustus

facebook.com/
domstadkids

JULI
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.
1 WO Brede School Vleuten: LUCHTmuseum (4+)
Lucht is overal, maar wat is lucht eigenlijk? Een leuke en
uitdagende workshop. Aanvang 15.30 uur. Meer info:
www.cultuur19.nl/het-luchtmuseum
4 ZA Jaarbeurs Utrecht: World of Dinos
Van 4 juli t/m 30 augustus is deze waanzinnige
tentoonstelling met levensechte dino's te beleven en zien!
www.worldofdinos.nl
4 ZA Bibliotheek Kanaleneiland: Reizend Laboratorium (7+)
Dé plek om te experimenteren met nieuwe technieken.
Start 10.00 uur, je moet wel even reserveren.
www.bibliotheekutrecht.nl/Reizend-laboratorium
5 ZO Podium Hoge Woerd: DODO Live!! (8+)
Op 4 & 5 juli speelt De Vrijstaat de voorstelling DODO live! –
een spannende ontdekkingsreis door tijd en ruimte.
www.devrijstaat.nl/dodo-live
TIP
Vakantie vier je bij de Kartfabrique! Geniet van een dag
vol leuke activiteiten bij de Kartfabrique, een lekker hapje
eten en een verfrissend drankje. Gebruik kortingscode
KF-DOMSTAD-20 voor 20% korting op lasergamen of Prison
Island (Let op! Deze code is niet bruikbaar i.c.m. met onze
zomerdeals). https://kartfabrique.briqbookings.com
11 ZA Stadsschouwburg Utrecht: RAAR 1.5 (4+)
Een komisch absurdistisch stuk. Voor kleine èn grote
mensen één feest der herkenning. Ook op 12/7 te zien.
www.hetfiliaal.nl/raar
12 ZO Nationaal Bomenmuseum: Landelijke Imkerijdag
Ontdek vandaag alles over deze grappige en nuttige
beestjes! 10.00 tot 17.00 uur.
www.bomenmuseum.nl/activiteiten
TIP
Museum Speelklok: Speelklok Roadshow. Laat je deze
zomer verrassen door deze nieuwe interactieve attractie op
diverse locaties in de stad!
Meer info: www.museumspeelklok.nl/roadshow
18 ZA Castellum Hoge Woerd: Nurdius Maximus
Een leuke doe-expo gemaakt rondom de populaire
‘Dagboeken van Nurdius Maximus’ van auteur Tim Collins.
T/m 27/9.
www.museumhogewoerd.nl/nurdiusmaximus
18 ZA Musical4daagse Breukelen (6+)
Wordt een echte musicalster in slecht vier dagen! Acteren,
dansen, zingen, je leert het allemaal! Meer informatie:
www.musical4daagse.nl
TIP
Kasteel de Haar: Adellijke wandeling. Maak eens een
prachtige wandeling over het prachtige landgoed van dit
bijzondere kasteel. www.kasteeldehaar.nl
25 ZA Molen de Ster: Rondleiding
Elke zaterdag van 13.00 t/m 16.00 kan je leuke rondleiding
volgen in deze molen. Leuk en leerzaam!
www.molendester.nu/agenda
26 ZO Bibliotheek Neude: VaarWel (2+)
Een muziektheatervoorstelling, geïnspireerd op het
prentenboek ‘De Kleine Walvis’ van Benji Davies. 10.30 &
12.00 uur.
www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/zomerbieb
TIP
Spoorwegmuseum: Tosti’s Truffels Treinen. Laat je
zintuigen prikkelen met deze tentoonstelling over eten en
drinken in de trein en op het station.
www.spoorwegmuseum.nl/tostis-truffels-treinen

JULI
TIP

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

AUGUSTUS
TIP

Het Utrechts Archief: Rampjaar 1672 - 1672 was niet zo'n
goed jaar voor de stad Utrecht. Ontdek er alles over tijdens
deze interessante tentoonstelling.
www.hetutrechtsarchief.nl/rampjaar-1672
3 MA Professor Loep: Camping Makersparadijs
Deze keer staat Kunstlaboratorium XXL in de vakantie in het
teken een van een speciale vakantiecamping. Meer info:
www.professorloep.nl/kunstlaboratoriumxxl/
campingmakersparadijs
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
6 DO Louis Hartlooper Complex: CatVideoFest 2020
Dol op katten? Dan mag je dit zeker niet missen! Doldwaze
kattenfilmpjes zijn altijd leuk!
www.hartlooper.nl
8 ZA De Utrechtse Kinderboekhandel: Voorleesochtend (3+)
Elke zaterdagochtend kan je hier de mooiste verhaaltjes
horen! Aanvang 10.00 uur.
www.kinderboekwinkelutrecht.nl/agenda

Kom ontdekken
bij de BSO van
Ludens

• Spelenderwijs van en met elkaar leren
• Ruime avontuurlijke tuinen
• Vaste groepen onder professionele begeleiding
• Elk kwartaal een inspiratie-box vol materialen
om mee op ontdekkingstocht te gaan
• Ook kinderdagverblijven en peutercentra

Ludens kinderopvang
www.ludens.nl/bso
030 256 70 70
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Sonnenborgh: Zon op Zondag
Bestudeer de zon met een speciale zonnetelescoop en
ontdek hoe speciaal deze ster eigenlijk is.
www.sonnenborgh.nl/zon-op-zondag
Telekids Musicalschool - Zingen, dansen en acteren
voor iedereen! De Telekids Musicalschool is niet zomaar
een musicalschool. Hier wordt door middel van musicalles
iedereen uitgedaagd zichzelf optimaal te ontwikkelen, ook
op het gebied van persoonlijke en sociale vaardigheden
zoals zelfvertrouwen, durf, samenwerken en doorzetten.
Ze laten alle kinderen, hoe jong of oud, waar vandaan
en met welke talenten dan ook, deel uitmaken van een
kleinschalige én een grote musicalproductie. De Telekids
Musicalschool is er voor iedereen van 4 t/m 9 jaar. Grote
broer RTL Talent Academy heeft een lesprogramma voor
enthousiastelingen van 10 t/m 18 jaar.
www.telekidsmusicalschool.nl
Volksbuurtmuseum: Het huishouden op de schop. Hoe
deden mensen vroeger het huishouden? Ontdek het tijdens
deze tentoonstelling. T/m 20/9. www.volksbuurtmuseum.nl
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
Speeltuin De Kleine Dom: Peuterclub
Elke vrijdagochtend kan je peuter hier mee doe met een
leuke activiteit! Aanvang 10.30 uur. Meer info:
www.facebook.com/dekleinedom
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!
Cultuurcampus Vleuten: In Je Makie (8+)
Maak samen met je mede-Makies een eigen kunstwerk, dat
een plekje krijgt op het Leidsche Rijn Festival. Meer info:
www.cultuur19.nl/in-je-makie-2020
Geen zin meer om thuis voor Pampus te liggen? Bezoek
dan Pampus! Daar is namelijk veel te doen en beleven!
www.pampus.nl
Geertje's Hoeve: Zomerfeest
Vier dit weekend het einde van de zomervakantie op deze
leuke boerderij! Meer info:
www.geertjeshoeve.nl/zomerfeest
Kanaal30: Reismuis (4+)
Een voorstelling over vreemde talen, andere culturen en
grappige gewoontes. Aanvang 11.00 uur.
www.kanaal30.com/reismuis
Wandel via de Rights Walk-app mee met Amnesty
International en leer alles over kinderrechten en over
Utrecht! www.amnesty.nl/rightswalk
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Zwemschool Midden omdat wĳ uw kind
belangrĳker vinden dan het systeem.
www.zwemschoolmidden.nl

