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CENTRAAL
MUSEUM
UTRECHT

Op 12 september opent de tentoonstelling De ommuurde 
stad. Geschiedenis van een stadsverdediging in het Centraal 
Museum Utrecht. De tentoonstelling is erg leuk om met 
kinderen te bezoeken in de leeftijd van zeven t/m twaalf jaar. 

Leer van alles over de verdedigingswerken van 
vroeger en doe mee aan de speurtocht! 

HALT! Wat is het wachtwoord?
Kinderboekenschrijfster Linda Dielemans ontwikkelde een spannende 
speurtocht waarin je op zoek gaat naar het juiste wachtwoord van je 
stadstoren. Onderweg ontdek je waarom de stadsmuur in de loop 
van de eeuwen veranderde, met welke wapens de Romeinen en de 

middeleeuwse gildeleden Utrecht verdedigden
    en waarom de muren verdwenen. Daarna
      teken je je eigen gildezegel voor iets of 
     iemand die zij willen  beschermen. Op vertoon 
    van het juiste wachtwoord is er een leuke actie
   in het museumcafé.

Trebuchet
In de tuin bij het museum verrijst een enorme middeleeuwse slingerblijde 
of ‘trebuchet’. Hiermee slingerden de belegeraars zware stenen en 
brandende takkenbossen de stad in, om de Utrechters te dwingen tot 
overgave. Met deze trebuchet is in 2004 een wereldrecord gebroken: hij 
schoot een bowlingbal maar liefst 412 meter weg. Op verschillende data 
worden demonstraties met een kleine slingerblijde gepland, zodat je ziet 
hoever hij kan schieten.

Replica’s
Ontdek hoe zwaar een maliënkolder is, of hoe groot een Romeins 
schild. En wat is een goedendag of morgenster? Replica’s van Romeinse 
en middeleeuwse wapens die je aan mag raken, verlevendigen de 
tentoonstelling.

De tentoonstelling is te zien tot en met 17 januari 2021. 
Kijk voor meer activiteiten en actuele informatie op 

www.centraalmuseum.nl

www.centraalmuseum.nl


SEPTEMBER

OKTOBER

TIP De ommuurde stad. Geschiedenis van een stadsverdediging in het 
Centraal Museum Utrecht. De tentoonstelling is erg leuk om met 
kinderen te bezoeken in de leeftijd van zeven t/m twaalf jaar. Leer 
van alles over de verdedigingswerken van vroeger en doe mee aan de 
speurtocht! De tentoonstelling is te zien tot en met 17 januari 2021. 
www.centraalmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/ommuurde-stad

12 ZA Open Monumentendag 2020
Bezoek dit weekend eens een monument bij jou in de buurt. Het thema 
van dit jaar is "Leermomument" Meer info: 
www.openmonumentendag.nl

13 ZO Waterliniemuseum: Waanzinnige Boomhut Doe Expo
Een leuke doe-tentoonstelling naar de populaire kinderboekenreeks. Te 
zien & te doen t/m 27 september.
www.waterliniemuseum.nl/de-waanzinnige-boomhut

TIP Pet’s Shop – nieuwe expo van De Vrijstaat: Groeit jouw 
speelgoedkast elk jaar voller en voller, en is één vrijmarkt per jaar niet 
genoeg om van je oude spullen af te komen? Ho, stop: niet weggooien! 
Na een bezoek aan Pet’s Shop ontwaakt gegarandeerd de verzamel-
kunstenaar in jezelf. Leer van de ‘meester’ en maak van je oude rommel 
gloednieuwe toffe kunst.
www.devrijstaat.nl/pets-shop

16 WO Museum Speelklok: Muzikale Kinderrondleiding
Ontdek tijdens deze rondleiding alles over de (muzikale) 
collectiestukken van dit leuke museum. Aanvang 14.00 uur. 
www.museumspeelklok.nl/zien-doen/voor-kinderen/

18 VR Bibliotheek Leidsche Rijn: LAB! (8+)
Experimenteer met coderen, programmeren, 3D-printen en nog veel 
meer! Ook online. Meer info en aanmelden:  
www.bibliotheekutrecht.nl

19 ZA De Toverknol: De prinses met de dikke bips (1+)
Een leuke voorstelling over een bijzondere prinses. Zou het haar lukken 
haar droomprins te vinden? Div. aanvangstijden, zie:
www.detoverknol.nl/kindervoorstellingen-utrecht

20 ZO Koppelsteede: Oogstfeest
Kom proeven, bakken, plukken en de oogst samen vieren op 
staatsboerderij Koppelsteede. 13.00-17.00 uur.
www.utrechtnatuurlijk.nl/oogstfeest-koppelsteede

22 DI Herfst! 
22 DI Hoeve Ravenstein Baarn: Pluk je eigen boeket

Is het niet leuk om op de eerste dag van de herfst nog even een mooi 
boeket te plukken in de prachtige tuin van de hoeve?
www.facebook.com/Hoeveravenstein

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

24 DO Biblotheek Neude: Young Adult Leesclub
Kom kletsen over je favoriete boek en ontdek wat anderen graag lezen! 
16.30 - 18.00 uur. www.bibliotheekutrecht.nl

TIP Jaarbeurs: World of Dino's. Sta oog in oog met deze levensechte, 
maar fascinerende dieren!! Nog te zien t/m 25/10.  
www.worldofdinos.nl

27 ZO Podium Hoge Woerd: Prentenboekjesfestival (2+)
Stap de wereld binnen van Nijntje, Dikkie Dik. Verspreid over de dag 
diverse voorstellingen. Meer info & reserveren: 
www.podiumhogewoerd.nl/?s=prentenboekjesfestival

27 ZO Castellum Hoge Woerd: Nurdius Maximus
Doe-tentoonstelling gemaakt rondom de populaire ‘Dagboeken van 
Nurdius Maximus’ Te zien t/m 27 september. 
www.museumhogewoerd.nl/nurdiusmaximus

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

TIP Een meet & greet met je favoriete kinderboekenschrijver tijdens de 
Kinderboekenweek? Dat kan! Lees er meer over op:
www.kinderboekwinkelutrecht.nl

3 ZA Weekend van de Wetenschap 
Ga backstage bij bedrijven, universiteiten, musea, sterrenwachten en 
ziekenhuizen om live wetenschap te beleven.
www.nemokennislink.nl

3 ZA Theater de Speeldoos: Pluk van de Petteflet (4+)
Het beroemde boek van Annie M.G Schmidt en Fiep Westendorp komt 
naar het theater! Aanvang 11.00 uur.
www.speeldoosbaarn.nl
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ZO 11 OKT

BE MOZART 5+
Waan je een wonderkind

ZO 4 OKT

OPERATIE 
BREINBREKER 8+

Speur mee in de wetenschapsshow 
van de Universiteit Utrecht

Met het hele 
gezin naar 

TivoliVredenburg!

TIVOLIVREDENBURG.NL/FAMILIE

EXPO + WERKPLAATS

WWW.DEVRIJSTAAT.NL
3 OKT - 6 DEC 2020

8+
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3 ZA Stadsschouwburg: Verloren Dingen (7+)
Een voorstelling over je blik op de wereld, over dingen zien waar 
anderen aan voorbij gaan. 3 & 4 oktober. Meer info:
www.hetfiliaal.nl/verloren-dingen

4 ZO Dierendag!
7 WO Theater Lombok: Tomaatje op je neus (2+)

Een feestelijke, knotsgekke voorstelling met muziek, de wereld op zijn 
kop! Aanvang 11.00 & 15.00 uur. 
www.theaterlombok.nl

TIP Corona-proof concerten in TivoliVredenburg. In TivoliVredenburg 
staat deze herfst een boel leuks op de planning voor jong en oud. 
Spijker je kennis bij met de wetenschapsshow Operatie Breinbreker, of 
maak een muzikale tijdreis naar de tijd van Wolfgang Amadeus Mozart 
tijdens familieconcert Be Mozart. www.tivolivredenburg.nl/familie

10 ZA Cinekid Festival 2020
Er is weer genoeg te beleven tijdens dit festival. Maar ook online is er 
veel te zien en doen!  Kijk voor meer informatie op:
www.cinekid.nl

11 ZO Podium Hoge Woerd: Robbie & Roef (4+)
Een avontuur over vriendschap, verbinding én elkaar kwijtraken. Robbie 
& Roef is het Kinderboekenweekgeschenk.
www.podiumhogewoerd.nl/2-ater-producties

11 ZO Theater Wittevrouwen: Roodkapje en de WieWaWoeste Wolf (4+)
Een bijzondere, andere en muzikale voorstelling voor het hele gezin…. 
Aanvang 11.00 uur. 
www.zimihc.nl

11 ZO TivoliVredenburg: Be Mozart (5+)
Waan je een wonderkind met Ton Meijer en maak kennis met Mozart! 
Aanvang 14.00 uur.
www.tivolivredenburg.nl/be-mozart

14 WO De Toverknol: Op Avontuur (1+)
Een leuke en vrolijk voorstelling over een nogal avontuurlijke knuffel. 
Div. aanvangstijden, zie: 
www.detoverknol.nl/kindervoorstellingen-utrecht

14 WO De Boswerf Zeist: Bouw je eigen wormenhotel
Tijdens deze workshop bouw je een eigen wormenhotel voor op je 
dakterras, je balkon of tuin. Aanmelden via: 
www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie

17 ZA Museum Speelklok: De Verdraaide Orgelman (5+)
Kom deze herfstvakantie, 17 t/m 25/10, naar deze familievoorstelling. 
Een geestig verhaal over een straatmuzikant en zijn broer.
www.museumspeelklok.nl/agenda

18 ZO Bibliotheek Neude: Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt (8+)
Een theaterbewerking naar het bekende boek van Guus Kuijer. Aanvang 
14.00 uur.
www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/jeugd

19 MA Theater Kikker: Doe eens lief (2+)
Een leuke & speelse voorstelling over de kunst van het lief doen. 11.00 
& 15.00 uur.
www.theaterkikker.nl

TIP Castellum Hoge Woerd: Tijdens de herfstvakantie is hier elke dag wel 
wat te beleven en te doen! www.museumhogewoerd.nl

23 VR Stadsschouwburg: Straks komt er niemand op mijn feestje (7+)
Liedjesschrijver en cabaretier Jasper Smit maakt grote kleinkunst voor 
jonge mensen. Meer weten?
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

TIP Klimbos Zeist: Je kan lekker de boom in, in dit leuke klimbos! Kijk voor 
meer informatie op: www.sro.nl/klimbos-zeist

25 ZO Sonnenborgh: Zon op Zondag
Bij helder weer kun je op zondag op Sonnenborgh de ster bestuderen 
die het dichtst bij de aarde staat: de zon!
www.sonnenborgh.nl/zon-op-zondag

TIP Kasteel De Haar: Torendol (6+) Deze exclusieve rondleiding brengt 
je langs plekken in het kasteel die heel lang verborgen zijn gebleven. 
www.kasteeldehaar.nl/Torendol

31 ZA Halloween!
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