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HAAGJES

inspirerende
tips voor het
hele gezin

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

- augustus

facebook.com/haagjes.kids

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 Kooman's Poppentheater: De Parapluvogel (5+)
Een voorstelling over een parapluvogel die haar huisje in het
oerwoud is kwijtgeraakt. Aanvang 14.00 uur.
www.koomanspoppentheater.nl
TIP
Meijendel: Water, natuur & duin. Op ontdekkingstocht in
de Duincampus! www.dunea.nl/duincampus
3 VR Theater Dakota: Babyconcert (0+)
Babyconcertjes is een serie van concerten met klassieke
muziek. Aanvang 10.00 uur.
www.theaterdakota.nl/babyconcert
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
5 ZO Museon: Ötzi the Iceman
Maak in deze tentoonstelling kennis met Ötzi, de beroemde
ijsmummie uit de Alpen. Te zien t/m 6/9.
www.museon.nl/oetzi-the-iceman
TIP
Kinderpuzzeltocht in Delft (4+): Maak kennis met het
prachtige Delft en haar beroemde inwoners! www.dodelft.
nl/kinderpuzzeltocht

De leukste speurtocht van
Den Haag
Ontdek de geheimen van Panorama Mesdag!

Vraag naar de

gratis speurtocht
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KINDER

ACTIVITEITEN

bij de informatiebalie.
Voor kinderen van 6 - 12 jaar.
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JULI
11

ZA Oude Luxor Theater: Meneer Monster (5+)
Een doldwaze voorstelling vol humor en tovenarij. Aanvang
13.30 uur.
www.luxortheater.nl/Meneer_Monster
TIP
Avonturia de Vogelkelder: Bezoek tijdens Mappa Mundia
en ontmoet de bijzondere dieren die daar leven! www.devogelkelder.nl/Mappa-Mundia
TIP
Kinderboekenmuseum: De eigenwijze kinderen van Annie
M.G. Schmidt (7+) Een leuke interactieve over eigenwijze,
maar ook lieve kinderen.
www.kinderboekenmuseum.nl/ontdek
18 ZA Museum Rotterdam '40-'45 NU: Speurtocht
Tijdens deze interessante speurtocht maak je kennis met
bijzondere verhalen uit de oorlog. Meer info:
www.museumrotterdam.nl/40-45-nu
TIP
Nationaal Archief: Wie ben ik wie was jij? Ervaar hoe tijd,
plaats en de omstandigheden maken tot wie je bent.
www.nationaalarchief.nl/wie-ben-ik-wie-was-jij
20 MA Kooman's Poppentheater: Poppentheater maken (6+)
Altijd al zelf poppentheater willen maken? Dat kan van 20
t/m 23 juli! Kijk op de site voor meer info!
www.koomanspoppentheater.nl
TIP
Ooievaart: Rondvaart Den Haag Ontdek de stad eens vanaf
het water! www.ooievaart.nl
TIP
Belasting & Douane Museum R'dam: Op speurtocht! (7+)
Ben jij een echte speurneus? Dan is deze speurtocht echt
wat voor jou! www.bdmuseum.nl/op-speurtocht
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

De leukste speurtocht van Den Haag! Ontdek de geheimen
van Panorama Mesdag. Voor kinderen van 6 - 12 jaar.
www.panorama-mesdag.nl
TIP Rondleiding en beklimming toren Grote Kerk: Beklim de
"Haagse Toren" en geniet van het uitzicht over de stad!
www.dehaagsetoren.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 Rijksmuseum van Oudheden Leiden: Romeinen langs de
Rijn Zo'n 2000 jaar geleden waren de Romeinen hier de baas.
Ontdek er alles over tijdens deze leuke familietentoonstelling
www.rmo.nl/romeinen-langs-de-rijn
9 ZO Historisch Delfshaven: Vaar mee in het spoor van de
Pilgrims
Vaar terug in de tijd tijdens deze unieke vaart over de oude
trekvaart de Schie. Afvaart 15.45 uur.
www.historischdelfshavenrotterdam.nl
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Musicalles
voor iedereen,
altijd in
de buurt.

Doe
mee!

telekidsmusicalschool.nl

rtltalentacademy.nl

Join
the
club!

AUGUSTUS
TIP

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
TIP Rijksmuseum Boerhaave: Besmet! Deze tentoonstelling
gaat over de uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die
het leven kunnen ontwrichten. Heel actueel dus!
www.rijksmuseumboerhaave.nl/besmet
TIP Online Rijksmuseum A'dam voor familie: wist je dat er ook
online genoeg te zien en beleven is bij het Rijksmuseum?
www.rijksmuseum.nl/online-rijksmuseum-voor-families
TIP Wist je dat je op de site van Science Centre Delft de meest
leuke activiteiten voor thuis kunt vinden? Kijk snel op:
www.tudelft.nl/sciencecentre/activiteiten/home/
TIP Spoorwegmuseum Utrecht: 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
TIP Madurodam: Versla de Waterwolf! Ontdek deze vakantie
deze spectaculaire nieuwe attractie!
www.madurodam.nl/waterwolf
TIP Omniversum: Superpower dogs. Hondengek? Dan is deze
film echt wat voor jou! Deze inspirerende IMAX film is het
ware verhaal van zes superhelden op vier poten!
www.omniversum.nl/filmagenda/superpower-dogs
25 DI Kunstmuseum Den Haag: Kinderworkshops
Doe vandaag of vrijdag 28 augustus mee met de leuke
workshops in het museum! 14.00-16.00 uur. Meer info:
www.kunstmuseum.nl/kinderworkshops
TIP Wandel via de Rights Walk-app mee met Amnesty
International en leer alles over kinderrechten en over Den
Haag! www.amnesty.nl/rightswalk
TIP De Haagse Kookschool: Online kookles Schuilt er een topkok
in jou? De koks van de Haagse Kookschool leren je de fijnste
kneepjes van het vak! www.the-m.nl/kinderkoken
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Op ontdekkingstocht in de
Duincampus!

Wat is de overeenkomst tussen een pissebed
en een kangoeroe? Wat is de gekste gewoonte
van een konijn? En waar komt het water uit
jouw kraan vandaan?
Het antwoord op deze en vele andere vragen vind je
in de Duincampus: een outdoorplek waar je alles kunt
leren over de natuur, het water en de duinen.
De Duincampus in Meijendel is dé plek voor kinderen
tussen de 6 en 12 jaar om op onderzoek uit te gaan. Er is
keuze uit 3 routes: een waterles, een ﬂora en faunales en
een geschiedenisles.
Haal tijdens de zomer gratis een duinschrift op bij
De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea in Meijendel.

www.dunea.nl/duinen/duincampus

