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Oppas?
Hallo ouders! Vind bij ons jouw
leuke nanny of oppas! Beetje
spannend? Probeer anders even
een maandje gratis: code KIDSUIT✨
 
www.nannynina.nl  Zien we je zo? 
Liefs Nina! | 06-30229413

Start 
(online)  

kaartverkoop:  
3 oktober
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WESTERGAS AMSTERDAM

www.cinekid.nl

Bekijk de 
mooiste films 
en tv-series

Speel de  
tofste virtual 

reality  
games

Ontmoet 
je favoriete 

YouTubers en 
TikTokkers



SEPTEMBER

1 ZO Kasteel Muiderslot Pruimentijd!
Kom vandaag proeven van de pruimen en ander lekkers 
uit de tuinen van het kasteel en doe mee aan de leuke 
activiteiten! www.muiderslot.nl

1 zo Open dag Dierenamulance Amsterdam
Nieuwsgierig hoe het er aan toe gaat bij de dierenambulance? 
Op deze open dag ontdek je er alles over! 12.00-18.00 uur. 
www.dierenambulance-amsterdam.nl

TIP RTL Telekids Musical School: Zingen, dansen en acteren! 
Schrijf je nu in voor het nieuwe schooljaar 2019/2020! 
telekidsmusicalschool.nl of rtltalentacademy.nl Join the club!

4 WO Magic Circus op IJburg
Van 4 t/m 8 september kan je weer genieten van een 
fabelachtige en fantastische voorstelling! Komt dat zien!  
16.00-17.45 uur. www.magic-circus.nl

TIP Amsterdam Zang Academie: Inspirerende zanglessen 
vanaf 4 jaar! Kan je niet stilzitten en zing je de hele dag. 
Droom jij ervan om later als zanger of zangeres in een band 
te zingen? Sta jij voor de spiegel te zingen en te dansen en 
is het tijd voor een podium? Amsterdam Zang Academie 
biedt interactieve groepszanglessen aan vanaf 4 jaar. Op 18 
september gaan er leuke lessen van start zoals ""Zingen & 
Swingen"" (4-5 jaar) en ""Sing Out Loud (6-8 jaar) Meer info: 
www.amsterdamzangacademie.nl

7 ZA Black Cat Theatre De Regenboog (1+)
Een interactieve voorstelling waarin een kraakwitte omgeving 
wordt omgetoverd tot een palet van stralende kleuren.  Info: 
www.blackcattheatre.nl

8 ZO House of Watt Mini Festival (2+)
House of Watt opent vandaag het theaterseizoen met diverse 
voorstellingen voor de allerkleinsten. 10.30-14.00 uur.  
www.ajtc.nl

TIP De IJ-kantine; een speelhoek binnen, een zandbak op het 
terras en elk weekend knutselen. Ondertussen genieten 
de ouders van lekkere hapjes & drankjes. Dineren of lunchen 
met de kids kan ook. www.ijkantine.nl

13 VR Expo Haarlemmermeer Horse Event 2019
Gek op paarden? Dan is dit event echt wat voor jou! Op 13, 14 
& 15 september is er van alles te zien en te beleven! 
www.horse-event.nl

14 ZA Open Monumentendag 2019
Bezoek dit weekend eens een monument bij jou in de buurt. 
Het thema van dit jaar is "Plekken van plezier" Meer info:  
www.openmonumentendag.nl

14 ZA Loosdrecht: Jazz aan de Haven
Bezoek vanmiddag dit leuke en gezellige jazzfestival met een 
speciaal programma voor het hele gezin.  
www.loosdrechtjazzfestival.nl

15 ZO Hoe ver ga jij voor je dromen? Martin Luther King + 
workshop 
Kom tijdens de Lanter&Fantermiddag in Podium Mozaïek 
naar de veel geprezen familievoorstelling over de 
legendarische King en werk met kunstenaars aan je eigen 
droom in de creatieve workshop (gratis).
Koop je tickets nu via podiummozaiek.nl

15 ZO Klassiek op het Amstelveld
Dit weekend kan je weer genieten van optredens van jonge 
musici of meedoen aan de vele workshops. 
www.klassiekophetamstelveld.nl

21 ZA Herfst!
21 ZA World Cleanup Day

Doe jij vandaag ook mee aan deze wereldwijde actie om 
zwerfvuil op te ruimen? Kijk op de site waar jij kan helpen!
www.plasticsoupfoundation.org/world-cleanup-day
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Boek een proefles 
bij onze kindergym

friendscallmejim.com

Volg een GRATIS PROEFLES
met de code  ‘jimadam’

(geldig t/m eind december 2019)

friendscallmejim.com


SEPTEMBER

21 ZA Het Nederlands Marionettentheater Pinokkio (4+)
Een poëtische 19-eeuwse versie van Pinokkio in Italiaanse 
stijl. 
Aanvang 14.30 uur. (ook te zien op 22 september)
www.nederlandsmarionettentheater.nl

22 ZO NEMO Kinderlezing
Hoe kan je onzichtbaar kleine dingen toch zichtbaar maken? 
Een scheikundige van de UvA vertelt er alles over. 13.00 uur. 
www.nemosciencemuseum.nl

TIP Friends call me Jim (Joy in Motion) is een nieuwe gym 
voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar. Hier kan je kind 
belangrijke motorische vaardigheden aanleren op een leuke 
& vernieuwende manier. Volg nu een gratis proefles met de 
code 'jimamsterdammetjes' (geldig t/m eind december 2019) 
www.riendscallmejim.com

28 ZA AFAS Live K3
Dit weekend staan de meiden van K3 op de planken met een 
speciaal jublileumconcert! Dat mag je eigenlijk niet missen! 
www.afaslive.nl

29 ZO Joods Cultureel Kwartier Ruben en de Ark van Noach
Wie kent niet het beroemde verhaal van de Ark van Noach? 
Op de zolder van het museum is de versie van Dick Bruna te 
zien.
www.jck.nl

TIP Komt het Zien! Theater met audiodescriptie door 
blindentolken. Met een visuele beperking naar het theater, 
festival of evenement? Kom het Zien! maakt het mogelijk. 
Dankzij de hulp van blindentolken kan je toch genieten en 
is theater leuk voor iedereen, óók als je minder of niets ziet. 
Voor meer informatie: www.komthetzien.nl
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KLEUTERSINFONIETTA:
SPEELGOEDFABRIEK
TOKKEL & STRIJK
za 12 & zo 13 okt 2019
za 25 & zo 26 jan 2020

Amsterdam Sinfonietta
Kiki Jaski regie
Jan Groenteman liedteksten
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OKTOBER

2 WO Kinderboekenweek 2019
Tijdens de Kinderboekenweek is er ook van alles te beleven in 
de bieb en boekhandel bij jou in de buurt! Reis jij ook mee? 
www.kinderboekenweek.nl/activiteiten

TIP 2 - 13 oktober is het kinderboekenweek en feest in De 
Kinderboekwinkel! Ze hebben geweldige activiteiten 
georganiseerd: zo komen er schrijvers langs en vinden er 
leuke baby- en kleutervoorstellingen plaats. Ze verwelkomen 
je heel graag tijdens een (of meer!) van de evenementen.
Kijk op www.kinderboekwinkel.nl voor de actuele agenda.

4 VR Dierendag!
5 ZA Open Dag Science Park Amsterdam

Dé gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen 
van het Science Park. 12.00-17.00 uur. 
www.amsterdamsciencepark.nl/open-dag

6 ZO Poppenkast op de Dam
Elke zondagmiddag tot en met oktober staat deze oer-
Hollandse poppenkast op de Dam. 13.00, 14.00, 15.00 & 
16.00 uur. www.poppenkastopdedam.nl

9 WO Plein Theater SSST! (2+)
Een fantasie-prikkelende beleving met muziek, dierenpoppen 
en veel kiekeboe-effecten. Aanvang 10.00 & 11.30 uur. 
www.plein-theater.nl

11 VR Nationale Archeologiedagen 2019
12 ZA Open Studio Dagen 2019

Beleef dit weekend de magie van radio en tv tijdens de Open 
Studio Dagen op het Media Park in Hilversum! 
www.dutchmediaweek.nl

12 ZA Concertgebouw KleuterSinfonietta Tokkel en Strijk (4-5 jr.)
Een heerlijke voorstelling over wel heel erg muzikaal 
speelgoed… Op zowel zater- als zondag 13 okt. aanvang 
10.00, 12.00 & 14.00 uur.  www.concertgebouw.nl

13 ZO Razend ritmische voorstelling Sticks + workshops (4+)
Ontdek tijdens de Lanter&Fantermiddag in Podium Mozaïek 
hoe je kunt praten zonder een woord te zeggen en muziek 
maakt zonder instrumenten met Percossa. Ga daarna zelf aan 
de slag met slagwerk! Aanvang: 14.00 uur 
Koop je tickets nu via podiummozaiek.nl

16 WO Tropenmuseum Junior Sabi Suriname
Ontdek de prachtige en wondere wereld van Suriname tijdens 
deze interactieve tentoonstelling. www.tropenmuseum.nl

TIP Voor de leukste verjaardagsfeestjes ga je natuurlijk naar 
Funcenter Amstelveen! Nu speciaal voor de jarige lezertjes 
van Amsterdammertjes een gratis verjaardagsarrangement! 
Zie coupon elders in deze agenda! 
www.funcenteramstelveen.nl

19 ZA Herfstvakantie = Cinekid Festival 
De herfstvakantie betekent maar één ding: Cinekid barst 
weer los, het leukste mediafestival voor kinderen tussen de 3 
& 14 jaar. Het thema van dit jaar is 'Hello World, stel je voor!' 
Bekijk de nieuwste films en tv-series, bezoek het MediaLab, 
meet & greets met je favoriete Youtubers en TikTokkers, je 
hoeft je geen seconde te vervelen! Cinekid vindt plaats van 
19 t/m 25 oktober op het Westergas. Koop nú je tickets via: 
www.cinekid.nl/festival-amsterdam  
Koop nú je tickets via: www.cinekid.nl/festival-amsterdam 

20 ZO Nationale Opera & Ballet Kriebel (2+)
Muziektheater voor de allerkleinsten over muzikale 
kriebels… Aanvang 11.00, 14.00 & 16.00 uur.  
www.operaballet.nl

22 DI Het Zaantheater Brandweer Sam Live (2+)
Brandweer Sam beleeft samen met zijn vriendjes weer 
spiksplinter nieuw avontuur! Aanvang 13.30 & 16.00 uur. 
www.zaantheater.nl

TIP Tijdens de herfstvakantie (11 t/m 28 oktober) is er van alles te 
doen bij NEMO. 
www.nemosciencemuseum.nl/herfstvakantie
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Geldig in september & oktober 2019 tegen inlevering van deze coupon
Vooraf online reserveren • Minimaal 8 deelnemers



Amsterdammertjes 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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NDSM Kade 5   1033 PG Amsterdam   020-6337162
 WWW.IJKANTINE.NL  

RESTAURANT-CAFÉ DE IJKANTINE
Speelhoek binnen, een zandbak op het terras 

en elk  weekend knutselen!

26 ZA Nacht van de Nacht 2019
Teveel kunstlicht is slecht voor zowel dier als mens. 
Kijk op de site voor een activiteit bij jou in de buurt.  
www.nachtvandenacht.nl/activiteiten

26 ZA Theater De Krakeling De Heelalbeuker (8+)
Een vrolijke oom neemt zijn neefje mee naar de 
tussenwereld, een wereld die van verhalen is gemaakt… 
16.00 & 19.30 uur.  www.krakeling.nl

27 ZO Amsterdamse Bos Gruffalo (2+)
Ga vandaag het bos in met de Gruffalo. 10.30, 12.00, 13.30 of 
15.00 uur. www.amsterdamsebos.nl

27 ZO Speeltuin Don Bosco Weesp Halloweenfeest
Ben jij een echte griezel? Dan is dit feest echt wat voor jou! 
Van 13.30 t/m 18.00 uur.  www.speeltuindonbosco.nl

TIP Oppas of nanny iets voor jou? Stel je voor, je komt thuis 
van een harde dag werk. De tafel is afgeruimd, en je kindjes 
zitten klaar in hun pyjama. Tandjes gepoetst en wel. De 
kindjes staan glunderend naast hun oppas "Mam, we hebben 
vandaag koekjes gebakken en geknutseld!" Ideaal toch, een 
nanny? Of boek lekker makkelijk jouw gescreende oppas en 
ga eindelijk weer eens lekker een avondje genieten! Nanny 
Nina regelt het graag voor jou! www.nannynina.nl 

31 DO Halloween!
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telekidsmusicalschool.nl

rtltalentacademy.nl

Doe 
mee!

Join 
the

club!

Musicalles 
voor iedereen 

bij jou in de 
buurt!

Schrijf nu in voor het 
 nieuwe schooljaar 

2019/2020!
Schrijf nu in voor het 

 nieuwe schooljaar 
2019/2020!

10 t/m

18 jaar

4 t/m
9 jaar


