gezins-UIT-agenda

GOOISCHE KINDERAGENDA

inspirerende
tips voor het
hele gezin

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

september-oktober

facebook.com/
gooischekinderagenda

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

ZED & SOP ZWEMLES
‘Het Grote Onderwateravontuur’

www.optisport.nl/lieberg/zwemles
www.optisport.nl/meent/zwemles
Schrijf je in september in voor
zwemles en betaal géén inschrijfgeld!
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Oude Haven One Hilversum Festival
Dit festival brengt alle Hilversummers van verschillende culturele
achtergronden en leeftijden bij elkaar. 13.00-21.00 uur.
www.facebook.com/onehilversum
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
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!
Kinderatelier Huizer Museum
Kom vanmiddag aardewerk met molens beschilderen na het bekijken
van de tentoonstelling "Koren op de Molen". 15.00 uur.
www.huizermuseum.nl
Muziekcentrum Luc van Gessel, Muziekles op station NaardenBussum. Je kunt er piano leren spelen, gitaar, drums, saxofoon of
zang. Zij geven ‘breed muziekles’, dus klassiek, jazz én pop.
Tel.: 06-5555 0732
www.muziekvangessel.com
Landgoed Zonnestraal Bosjesfestival
Bezoek 6 & 7 september de leukste bosfuif van het land! Met acts voor
jong en….
www.bosjesfestival.nl
Bussum Cultureel 2019
Dit weekend is er van alles op cultureel gebied te beleven voor jong &
oud in Bussum. Kijk voor het aanbod op:
www.bussumcultureel.nl
Fortenfestival 2019
Van 7 t/m 15 september is er van alles te beleven, doen en te zien in
de 150 forten die ons land rijk is.
www.forten.nl
Optisport Lieberg & De Meent: Zed & Sop Zwemles 'Het Grote
Onderwateravontuur' Schrijf je in september in en betaal géén
inschrijfgeld!
www.optisport.nl/lieberg/zwemles of www.optisport.nl/meent/
zwemles
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
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
Loosdrecht: Jazz aan de Haven
Bezoek vanmiddag dit leuke en gezellige jazzfestival met een speciaal
programma voor het hele gezin.
www.loosdrechtjazzfestival.nl
Klassiek op het Amstelveld
Dit weekend kan je weer genieten van optredens van jonge musici of
meedoen aan de vele workshops.
www.klassiekophetamstelveld.nl
Herfst!
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
De Lunet Discozwemfeestje incl. een kidzmenu bij het Sportcafé
Iedere laatste vrijdag van de maand (zie agenda op de site) van 19.00
tot 20.30 uur. www.sportcentrumdelunet.nl
TivoliVredenburg KinderNacht van de Poëzie (6+)
Op de middag voorafgaand aan de 'grote' Nacht kunnen kinderen
komen luisteren naar gedichten en rijmpjes. Aanvang 14.15 uur.
www.nachtvandepoezie.nl
Jachthaven Naarden Fiets 'm d'r in!
Je ouders kennen het vast nog van vroeger, Fiets 'm d'r in! Dit
spektakel is vandaag te zien in Naarden. Aanvang 13.00 uur.
www.fietsmdrin.nl
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

Je verjaardag vieren in het
zwembad bij De Lunet

Zwemfeestje
Incl. een kidzmenu bij het Sportcafé
Op de vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 en op
zondag vanaf 9.00 tot 13.00 uur.

Discozwemfeestje
Incl. een kidzmenu bij het Sportcafé
Iedere laatste vrijdag van de maand (zie agenda op
onze site) van 19.00 tot 20.30 uur.

Zeemeerminfeest
Incl. een kidzmenu bij het Sportcafé
Vrijdag van 18:45 tot 19:45 uur
Vraag naar de voorwaarden!

Opgeven? receptie.naarden@sportfondsen.nl

Sportcentrum De Lunet
www.sportcentrumdelunet.nl

kinderradiofabriek

Kom nu naar de
KinderRadioFabriek en
leer radio maken!
beeldengeluid.nl

dutchmediaweek.nl

Beleef de magie van radio en tv
tijdens de Open Studio Dagen!

12 -13
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Hilversum mediastad
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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?
Dierendag!

Speeldoos Baarn Brugklas de Musical (9+)
De populaire en met de Gouden Stuiver bekroonde tv-serie Brugklas
komt naar Baarn! Aanvang 19.30 uur.
www.speeldoosbaarn.nl
Beeld en Geluid KinderRadioFabriek
Op 6 november is het precies 100 jaar geleden dat er voor het
eerst een radiouitzending was te horen in Nederland. Ontdek alles
over deze bijzondere gebeurtenis en over een eeuw radio in de
KinderRadioFabriek! Te horen, zien en te doen van 5 oktober t/m 1
maart 2020.
www.beeldengeluid.nl
De Boerderij Huizen Timtim (6+)
Een stoere beeldende voorstelling met humor, timmerenergie en een
snufje magie door Simone de Jong. Aanvang 14.00 uur.
www.deboerderijhuizen.nl
Podium DeMess Naarden-Vesting Sprookjesontbijt (6+)
Janneke Schotveld komt voorlezen en vertellen over Superjuffie en de
kikkerbilletjes van de koning. Aanvang 11.00 uur.
www.demess.nl
Nationale Archeologiedagen 2019
Dit weekend wordt het verleden tot leven gebracht met honderden
activiteiten in het hele land. Ga jij ook underground?
www.archeologiedagen.nl
Open Studio Dagen 2019
Beleef dit weekend op het Mediapark de magie van radio en tv tijdens
de Open Studio Dagen!
www.dutchmediaweek.nl
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
Spant! Buurman en Buurman gaan kamperen (4+)
De buurmannen hebben het afgelopen jaar hard geklust, dus tijd voor
vakantie. Alleen nog even de tent opzetten.. Aanvang 14.00 & 16.00
uur.
www.spant.org
Vestingmuseum Naarden Schuttersdag
Elke 3e zondag van de maand kan je de kanonnen horen bulderen in
de Vesting. Vanaf 14.00 uur.
www.vestingmuseum.nl
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 eindelijk weer eens lekker een
avondje genieten! Nanny Nina regelt het graag voor jou!
www.nannynina.nl
Spant! Vet Kindercabaret (6+)
Ga met Jantijn, Sjamke en Nellerike mee naar een wereld waarin niets
moet, maar vooral heel veel mag! Aanvang 14.30 uur.
www.spant.org
De Lunet Zeemeerminfeest incl. een kidzmenu bij het Sportcafé.
Vrijdagen van 18.45 tot 19.45 uur.
Voor meer info: www.sportcentrumdelunet.nl
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
Singer Laren De Sprookjesrevue (3+)
Een onvergetelijk, muzikaal sprookjesfeest voor het hele gezin.
Aanvang 15.00 uur.
www.singerlaren.nl
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
Stichting De Ster is 15 jaar expert op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling organiseert vakantiekampen voor kinderen
van 7 tot 17 jaar waar leren en plezier hand in hand gaan. De unieke
aanpak van STER, de STERK-formule, is wetenschappelijk bewezen
effectief en vooral erg leuk. Meer info? www.stichtingdester.nl
Halloween!

Muziek- en zangles op
treinstation Naarden-Bussum
Muziekcentrum Luc van Gessel bevindt
zich in de hal van het station.
• Piano, gitaar, saxofoon en zanglessen
• Klassiek, jazz én pop
• ‘Oriëntatie op Muziekinstrumenten’
Muziekcentrum Luc van Gessel
Stationsweg 3, 1404 AN, Bussum
06 5555 0732 / lvgessel@icloud.com

www.muziekvangessel.com

De Gooische Kinderagenda 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. 0356917299 of nathalie@nardinckmedia.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

