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domstadkids

KERSTVAKANTIE
BIJ...

Superleuke,
winterse
activiteiten
in de kerstvakantie.
Leer (beter)
skiën of
snowboarden
in één week.

Meer info:
030 - 688 44 64
info@skipistenieuwegein.nl
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Kinderopvang Ludens: Zonnen en sterrenwandeling.
De leukste winterwandeling van Utrecht! Geschikt voor
mensen van 0 tot 100. Ontdek samen nieuwe plekken aan
de hand van opdrachten en leuke weetjes. Download hem
nu via www.ludens.nl/downloadwandeling. Gratis èn direct
te downloaden!
RTL Telekids Musicalschool & RTL Talent Academy: doe
jij ook mee met de proeflessen in februari? Musicalles voor
iedereen, altijd in de buurt! Kijk voor meer info op www.
telekidsmusicalschool.nl
Museum Catharijneconvent: Bel met Sint
Dit jaar is alles anders. Bel daarom eens met de Sint en hoor
een prachtig verhaal! Meer info:
www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/huis-vansinterklaas/
Sinterklaas!
Museum Hoge Woerd: Schip De Meern 1 (7+)
Doe deze leuke speurtocht en krijg een bijzonder inkijkje in
het leven aan boord van een binnenvaartschip.
T/m 31 december.
www.museumhogewoerd.nl
Zwemschool de Vin start met extra zwemlessen in Utrecht.
Er wordt zwemles gegeven in De kleine prins Utrecht aan de
Blauwe vogelweg 11 Utrecht. De zwemles is met maximaal
8 kinderen in een groep, duur 40 min. en kosten € 11,49 per
les. Opgeven en meer informatie: www.zwemschooldevin.nl
Kindertheater de Toverknol: Diep in de zee (1+)
Deze voorstelling speelt zich af in het bijzondere
‘Onderzeeland’. Te zien van 9 december t/m 13 januari.
Info & reserveren:
www.detoverknol.nl/kindervoorstellingen-utrecht
Hermitage: Romanovs in de ban van de ridders. Beleef
tijdens deze familievoorstelling dit unieke verhaal van
tsaren en ridders. Te zien t/m 31 juli 2021
www.hermitage.nl/romanovs-en-ridders
Kasteel de Haar: Word een echte speurneus met één van
de drie speurtochten in en rond dit spannende en leuke
kasteel!
www.kasteeldehaar.nl/speurplezier-voor-jong-en-ouder
Bibliotheek Neude Verhalenatelier: Santa Claus vs the
Easter Bunny (3+)
De Paashaas verzint een plan om de fabriek van de
Kerstman te dwarsbomen...Aanvangstijden en reserveren
op:www.bibliotheekutrecht.nl
Leer (beter) skiën bij Skipiste Nieuwegein! Geef je nu op
voor leuke ski- of snowboardlessen! Kies bijvoorbeeld voor
een cursus van 3x2 uur in de kerstvakantie. Je krijgt les op
je eigen niveau en kunt starten vanaf 3,5 jaar.
www.skipistenieuwegein.nl/nieuws/
kerstvakantiecursus-voor-kinderen
Stadsschouwburg: Robbie en Roef (4+)
‘Robbie & Roef’ vertelt een avontuurlijk verhaal over
vriendschap, verbinding én elkaar kwijtraken.
Aanvang 13.30 uur.
www.stadsschouwburg-utrecht.nl/agenda/
2020-21-nov-dec/robbie-roef-4plus
Kom in de kerstvakantie genieten van de kerstsferen
in Museum Speelklok. Ga mee met de Muzikale
Kerstrondleiding, knutsel je eigen kerstklokjes, geniet van
de prachtige kerstversiering en beleef een muzikale kerst!
Meer info: www.museumspeelklok.nl

• Particuliere zwemlessen voor A-, B- en C-diploma’s
•	Kinderen vanaf ± 4 jaar
•	Gevorderde leszwemmers zijn ook van harte welkom
•	Kleine groepen van max. 8 kinderen in warm water
•	Lessen van 40 minuten, één keer per week
•	Diplomazwemmen om de 8 weken
Gratis parkeren • Warm water 32° C

Locaties:
Utrecht: UMC (ziekenhuis)
Utrecht: Kleine Prins (achter Kampong)

Informatie:
024-8459744
www.zwemschooldevin.nl
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Museum Catharijneconvent: Zin in kerst! (2+)
Ga mee op reis en word onderdeel van het kerstverhaal! Van
19 december t/m 3 januari. Meer info:
www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/kerstival
Het Spoorwegmuseum Winter Station.
Het Spoorwegmuseum verandert ook dit jaar in een
Winter Station. Een grote kerstboom, ontelbare lampjes
en kerstdecoratie versieren verlichten het museum. Vanaf
19 december 2020 t/m 3 januari 2021 is iedereen van
harte welkom om te komen genieten van de winterse
gezelligheid.
www.spoorwegmuseum.nl/ontdek/nu-in-het-museum/
winter-station
Bibliotheek Neude: De Sneeuwman (2+)
Kom de film de Sneeuwman kijken en daarna kleuren en
plakken. 11.00 & 15.00 uur. Meer info & reserveren:
www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/jeugd/alle-activiteitenjeugd/sneeuwman-workshop20-12.html
Winter!
Het Waterliniemuseum. Ontdek het meest
kindvriendelijke museum van Utrecht!
Maak een VR-parachutevlucht, versla de vijand
met behulp van water en kom spelen op het fort!
Achterdijk 12 Bunnik www.waterliniemuseum.nl
Circus Snor: Kerstvakantie Cursus (6+)
Leer deze kerstvakantie hoe je een echte circusartiest wordt!
Kijk voor meer info en aanmelden op:
www.cirquemoustache.com
Universiteitsmuseum: Thuis onderzoeken tijdens de
vakantie
De kerstvakantie is de perfecte gelegenheid om thuis te
onderzoeken. 21 december t/m 5 januari. Kijk op:
www.umu.nl/museum-online
Podium Hoge Woerd:
Het meisje met de zwavelstokjes (4+)
Het beroemde wintersprookje wat je een keer gezien met
hebben! Aanvang 14.00 & 16.00 uur.
www.podiumhogewoerd.nl/agenda/het-kleine-theater-3
Vrolijk Kerstfeest!
Museum Speelklok: De Notenkraker
Ga mee op een winters avontuur in dit muzikale sprookje.
Diverse data tijdens de kersvakantie. Kijk voor meer info op:
www.museumspeelklok.nl/zien-doen/agenda-nieuws
Sonnenborgh Sterrenwacht: Zon op Zondag
Bekijk, leer en ontdek alles over de zon tijdens deze
interessante middag! Reserveren en meer info op:
www.sonnenborgh.nl/zon-op-zondag
Bibliotheek Utrecht: Het papieren soldaatje (7+)
Een vrolijke voorstelling met muziek van o.a. Tchaikovsky.
I.s.m. Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht.
Meer info: www.bibliotheekutrecht.nl
Kerstvakantie bij Eye in Amsterdam: online en offline
activiteiten vanaf 0 jaar. Kijk voor meer info op:
www.eyefim.nl/kids
NME Houten: Fluit & Kruid (4+)
Ontdek elke laatste woensdag van de maand de natuur rond
Houten! Kijk voor meer informatie en aanmelden op:
www.tjilp.nl

JANUARI
1 VR Gelukkig Nieuwjaar!
2 ZA Landgoed Bredius Woerden: Buitenbanjers (7+)
Elke eerste zaterdag van de maand kan je hier terecht voor
leuke natuuractiviteiten!
Kijk voor meer info en aanmelden op:
www.landgoedbredius.nl/activiteit/
jeugdactiviteit-buitenbanjers-7-12-jaar
3 ZO Nijntje Museum: Workshops (2+)
Elk weekend kan je in het museum terecht voor leuke
workshops. 10.30 tot 16.30 uur. Reserveren via:
www.nijntjemuseum.nl
6
Driekoningen!
Coming Up:
16 ZA Nationale Tulpendag 2021
Kom vandaag tulpen plukken op de Dam in Amsterdam! Dit
jaar is het thema "World of Colours" Meer info:
www.tulpentijd.nl
31 ZO Concertgebouw: Sofie ontdekt Zuid-Amerika (6+)
Reis mee door Zuid-Amerika met deze swingende
familievoorstelling! Aanvang 13.30 & 15.30 uur.
www.concertgebouw.nl

VO O R D E H E L E FA M I L I E

BELEEF EEN
MUZIKALE KERST
Kerstvakantie 2020
STEENWEG 6, UTRECHT • WWW.MUSEUMSPEELKLOK.NL

Domstad Kids 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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Winter
Station

19 dec t/m 3 jan
Open tot 19.00 uur*

Vanaf

€7,50

*Check spoorwegmuseum.nl
voor de actuele openingstijden

