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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)

het leukste
schoolreisje voor

groep 1 en 2!

Boerderijfratsen,

Voor reserveren bel:
023-520 28 28
of mail naar:
zorgvrij@spaarnwoude.nl

informatieboerderijzorgvrij.nl

Corona
proof!



SEPTEMBER

TIP Reserveer NU je feest bij Avontura Aalsmeer en JIJ bent gratis 
aanwezig op je eigen party! Zie voor actievoorwaarden de 
advertentie elders in deze agenda of kijk op:
www.nieuwoptisport.nl/kinderfeestjes-avontura

TIP IJmuider Zee- en Havenmuseum. Een groot maritiem museum 
waar voor kinderen veel te zien en te doen is. Doe een escape 
spel of loop een van de vier speurtochten. Leer knopen leggen, 
speel kapitein op de brug, neem plaats in een reddingcapsule en 
veel meer. Het museum is geopend op woensdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Vooraf een tijdslot reserveren 
wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. 
Zie www.zeehavenmuseum.nl.

TIP Pieter Vermeulen Museum: Loop het natuurpad langs de vijver met 
een speurboekje en tasje met materialen. Wo, vr & zo van 13.00-
17.00 uur. Info en reserveren van een kaartje met tijdslot op 
www.pietervermeulenmuseum.nl

5 ZA Haarlem Culinair Smulmarkt 2020
Dit festijn voor lekkerbekken en smulpapen op de Grote Markt dit 
weekend mag je niet missen! 
www.haarlemculinair.nl

TIP Claus Bowling: Ken je de nieuwste sensatie "hyperbowling" al? 
Hierbij speel je op een echte bowlingbaan, maae lijkt het net een 
videogame. Raak de kegels, maar ook de lichtgevende targets langs 
de baan om extra punten te scoren. www.claus.nl

TIP Hart Haarlem. Cursusseizoen 2020-2021 van start! Hart heeft 
weer een leuke mix aan activiteiten klaar staan: o.a. tekenen, 
schilderen, fotografie, dans, theater, muziek, zang, literatuur, 
schrijven en de vertrouwde taalcursussen. De meeste cursussen 
starten in september, dus wees er snel bij: 
www.hart-haarlem.nl/cursussen

TIP Pieter Vermeulen Museum: ‘De Verborgen Vogeltuin’ een KIJK- 
en SPEUR-tentoonstelling voor iedereen vanaf 4 jaar met vogels, 
insecten en alle andere dieren in en om de tuin. Te zien t/m 1 nov. 
2020, woensdag, vrijdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Informatie 
en reserveren van een kaartje met tijdslot op 
www.pietervermeulenmuseum.nl 

11 VR Klassiek op het Amstelveld
Geniet dit weekend online van de meest prachtige klassieke muziek 
uitgevoerd door jeugdig talent. 
www.klassiekophetamstelveld.nl

12 ZA De Toneelschuur: #Klimaatpiraat (8+)
Een spannende escaperoom waarin je strijdt tegen zakenman Jeffrey, 
die niet gelooft in al dat gezeur over het klimaat.
www.toneelschuur.nl/klimaatpiraat

12 ZA De Toneelschuur: 1, 2, 3, 4 Poppetje van papier (3+) 
Beeldend muziektheater voor peuters en kleuters waarin uit een 
levenloos stuk papier een nieuw, fantasierijk leven wordt gekreukeld: 
een zaadje groeit uit tot een bloem, een rups ontp(r)opt zich tot een 
vlinder, een papieren pop komt tot leven.
www.toneelschuur.nl

12 ZA Haarlemse Atletiekbaan: SuperHero Kidsrun (4+)
Gek op superhelden? Dan is deze run echt wat voor jou! 12 & 13 
september. Kijk voor meer info en aanmelden op: 
www.superherokidsrun.nl

13 ZO De Toneelschuur: Eitje (3+)
Stel je voor: een actiefilm in het echt, met één van de saaiste 
actiefiguren ooit: een saai eitje, waar niemand aan mag komen, 
bewaakt door twee oersaaie suppoosten in een museum. En net als 
het zo saai begint te worden dat je in slaap valt, zit je middenin een 
achtervolging.
www.toneelschuur.nl

TIP De Wezens van de Kathedraal. Ontmoet De Wezens van de 
Kathedraal: zij kijken uit naar het kwaad en strijden voor het goede. 
De tocht gaat over het dak en door de crypten. Ga jij mee op avontuur 
in de KoepelKathedraal? Kijk voor informatie en tickets op  www.
koepelkathedraal.nl

13 ZO De Toneelschuur: Het beste bewaarde geluid ter wereld. (5+)
Een vrolijke voorstelling over een wel heel reislustige knuffel… 
Diverse aanvangstijden, zie site. 
www.detoverknol.nl/haarlem
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Cursusseizoen 2020-2021
Bekijk de veelzijdige mix aan leuke 

activiteiten en doe mee!

Hart-haarlem.nl/cursussen

START

Sept.

Boek nu je kinderfeestje op  
www.speelkasteelhoofddorp.nl

Het leukste  
kinderfeestje vier je  
bij het Speelkasteel!

JARIGE  GRATIS!TEGEN INLEVERING  
VAN DEZE FLYER



Ga mee op ontdekkingstocht 
over het dak en door de crypte 
van de KoepelKathedraal!

De Wezens van 
de Kathedraal

Meer info op koepelkathedraal.nl
t/m 25 oktober
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SEPTEMBER

TIP Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Duinen vertellen 
oorlogsverhalen. Nog altijd zijn er in de duinen sporen te zien van 
de 2e Wereldoorlog. Ontdek er alles over tijdens deze bijzondere 
tentoonstelling. Te zien t/m 1 april 2021.
 www.np-zuidkennemerland.nl/woii

13 ZO De Toneelschuur: ARTISTIC CRÊPES VAN HOTMAMAHOT (AL)
Hotmamahot illustratoren tekenen live Artistic Crêpes: de meest 
waanzinnige, kleurrijke pannenkoeken die je maar kunt bedenken. 
Dus zeg het maar: leeuwen, olifanten, auto’s, unicorns, dino’s, je 
eigen naam… Jij verzint het en de crêpekunstenaars maken het.
www.toneelschuur.nl

19 ZA Transformatorhuis Westergas Amsterdam: Nachtraven (10+)
Geniet van een eclectische mix van Hiphop, Break en Experimental 
Dance en klassieke muziek. Meer info:
www.ntk.nl/voorstelling/nachtraven

20 ZO Poppenkast op de Dam: Online poppenkast
Elke zondag kun je online van een nieuw avontuur van 
Jan Klaassen en Katrijn genieten! 
www.poppenkastopdedam.nl

20 ZO NedPhO-Koepel: Kinderconcert Feest (3+)
Wat heb je nodig voor een leuk feestje? Muziek natuurlijk! Feest mee 
met het Nederlands Philharmonisch Orkest!
www.orkest.nl/kinderconcert

22 DI Herfst! 
TIP Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude: Beste juffen & 

meesters, het leukste schoolreisje voor groep 1 en 2 vinden jullie 
maar op een half uurtje van Amsterdam! Een onvergetelijke ervaring 
voor kinderen en de dieren kunnen niet wachten ze te ontmoeten! 
Corona proof. www.informatieboerderijzorgvrij.nl

TIP RTL Telekids & RTL Talent Academy: schrijf je nu in voor het nieuwe 
schooljaar! Musicalles voor iedereen, altijd in de buurt! Doe jij ook 
mee? www.telekidsmusicalschool.nl & www.rtltalentacademy.nl

TIP Het LEUKSTE kinderfeestje vier je bij het Speelkasteel! Kijk voor 
meer informatie of reserveren op www.speelkasteelhoofddorp.nl

26 ZA Theater Elswout: Floddertje (3+)
Een theatrale voorstelling over het grappige, ondeugende en vieze 
meisje Floddertje. Aanvang 10.00 & 15.00 uur.
www.theaterelswout.nl

27 ZO De Toneelschuur: Perenbomen bloeien wit (8+)
Een aangrijpende, maar ook hilarische voorstelling naar het bekende 
jeugdboek. Aanvang 13.30 & 16.00 uur. 
www.toneelschuur.nl/perenbomen

27 ZO Paradiso: De Uitvinders van Dance (8+)
Een voorstelling voor kinderen over de oorsprong en ontwikkeling 
van de dancemuziek. Aanvang 13.00 uur.
www.paradiso.nl/nl/de-uitvinders-van-dance

30 WO Kinderboekenweek 2020
Tijdens de Kinderboekenweek is er ook van alles te beleven in de bieb 
en boekhandel bij jou in de buurt!
www.kinderboekenweek.nl
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TONEELSCHUUR.NL

JE KOMT TOCH OOK?!

Escaperoom | Theater | Actie | Film | Pannenkoeken

JEUGDWEEKEND
12 & 13 SEP

September jarige GRATIS bij minimaal 5 kids



telekidsmusicalschool.nl

rtltalentacademy.nl

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!


