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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

WOENSDAG 2 OKTOBER 

All About Food for Kids
Kom blind proeven, knutselen, water recyclen, 
fietsend een smoothie maken én genieten van 
de Zelfmaakman, een hilarische voorstelling 
over een wonderlijk figuur die in een wereld 
leeft waarin alles wordt hergebruikt. 
13.30 – 17.00 uur

€ 4,- voor kinderen vanaf 5 jaar  
(begeleiders en kinderen onder 5 jaar gratis)  
Meer info en tickets op nutshuis.nl



SEPTEMBER

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!

TIP Sinds 31 augustus is het vernieuwde Naturalis in Leiden weer open! 
www.naturalis.nl

6 VR Wereldhavendagen Rotterdam
Ontdek dit weekend alles over de grootste haven van Europa! 
6, 7 & 8 september.
www.wereldhavendagen.nl

6 VR UIT Festival Den Haag
De traditionele opening van het culturele seizoen. Het hele weekend is 
er van alles te doen in de binnenstad. 
www.uitfestivaldenhaag.nl

7 ZA Open dag Kooman's Poppentheater
Altijd al eens een kijkje willen nemen achter de schermen van dit 
bijzondere theater? Vandaag kan het! 14.15-17.00 uur.
www.koomanspoppentheater.nl

TIP Stichting De Dutch Don't Dance Division zoekt dansers voor de 
betoverende kerstvoorstelling "A Christmas Carol". Ben jij tussen de 
5 & 65 jaar? Amateur, professional of dansstudent? Schrijf je in! 
www.ddddd.nu/auditie

13 VR Haagse Bos Vleermuisexcursie (7-12 jaar)
Doe mee aan deze spannende excursie. O.l.v. een gids ga je met 
batdetectors vleermuizen spotten. Aanvang 19.15 uur.
www.wwf.nl/vleermuizenexcursie-den-haag

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

15 ZO Zuiderpark Plastiek (5+)
Een absurdistische interactieve & duurzame theaterwandeling door het 
Zuiderpark voor de hele familie. Start 10.00 uur. 
www.zuiderparktheater.nl/plastiek

TIP Play & Bounce op de Pier. Een waar Walhalla voor de kinderen, perfect 
te combineren met een bezoek aan het strand. Kortom een heerlijk 
dagje Scheveningen! tel. 070-2211761,  www.playandbounce.nl

17 DI Prinsjesdag
De jaarlijkse gelegenheid om de Glazen Koets te bewonderen. En wat 
voor hoedje zou Maxima dit jaar dragen?
denhaag.com/nl/prinsjesdag

18 WO Theater aan het Spui Heidi Sissi Pippi Barbie (10+)
Vroeger kwamen kinderhelden uit boeken of films. Nu zijn het 
popsterren of influencers. Wie zou jij willen zijn? 19.30 uur.
www.hnt.nl

21 ZA Herfst!
TIP CORPUS ‘reis door de mens’. Kom naar CORPUS en beleef in 55 

minuten een spectaculaire ‘reis door de mens’! Actietarief € 13,75 
voor kids en volwassenen via corpuswebshop.nl/voucher. Gebruik 
vouchercode HAAGJES 2019. Geldig t/m 20 december 2019. Vanaf 6 
jaar. 
www.corpusexperience.nl

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

21 ZA Zwembad Forum Kwadraat: "Red je zelf, red je vriendje". 
Bijna iedereen geniet van het vele water wat we in Nederland hebben. 
We varen, schaatsen en zwemmen. Maar wat nou als het misgaat? 
Wat moet je doen om jezelf of een vriendje of vriendinnetje te redden. 
Tijdens deze middag leer je er alles over! Aanvang 15:00 uur. 
Voor meer aanmelden en meer info:
fk.evenementen@sportfondsen.nl

21 ZA Strandslag 10 Peace Sessions Festival
Ontdek vandaag alles over het werk van War Child en doe mee aan de 
talloze leuke kinderactiviteiten. 12.30-18.00 uur.
www.warchild.nl/peace/programma

27 VR Theater Dakota Peuterdans (2+)
Lekker bewegen en dansen! De allerkleinsten bewegen op muziek en 
leren de eerste danspasjes. Start 10.00 uur.
www.theaterdakota.nl/peuterdans

28 ZA Vliegerestival Scheveningen
Bewonder vandaag de meest bijzondere vliegers van de wereld op het 
strand van Scheveningen! 11.00-21.30 uur.
www.vliegerfeestscheveningen.nl

29 ZO 360° Stadstheater Dolfje Weerwolfje en Foeksia de Heks (6+)
Het vervolg van 'Dolfje Weerwolfje de Musical' Aanvang 14.00 uur. 
Naar de boeken van Paul van Loon. 
www.stadstheater.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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minimum 

leeftijd 6 

jaar!

DÉ ATTRACTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM

ACTIETARIEF: € 13,75 VOOR KIDS EN 
VOLWASSENEN VIA CORPUSWEBSHOP.NL/VOUCHER 
GEBRUIK VOUCHERCODE HAAGJES2019. 
GELDIG T/M 20 DECEMBER 2019 

MEER INFO: CORPUSEXPERIENCE.NL 

ACTIETARIEF:
VOLWASSENEN VIA CORPUSWEBSHOP.NL/VOUCHER 
GEBRUIK VOUCHERCODE HAAGJES2019. 
GELDIG T/M 20 DECEMBER 2019 

MEER INFO:

Reserveringen en informatie:
tel. 070-2211761  •  info@playandbounce.nl

www.playandbounce.nl

 Play & Bounce op de Pier!
“A whole world of fun!”

Onze attracties: Een speelparadijs met 
een ‘Soft Play Park’ (klimblokken, grote 
zachte Lego bouwstenen), een ballenbak 
en glijbanen. Een trampoline park met 8 
grote trampolines en 4 zij-trampolines.
Super leuk ook voor een kinderfeestje.
De ouders bieden wij gratis entree! 

mailto:info@playandbounce.nl
www.playandbounce.nl


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



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

2 WO Nutshuis: All About Food for Kids (5+)
Kom blind proeven, knutselen, water recyclen, fietsend een smoothie 
maken én genieten van de Zelfmaakman, een hilarische voorstelling 
over een wonderlijk figuur die in een wereld leeft waarin alles wordt 
hergebruikt. 13.30-17.00 uur, € 4 p/p 
www.nutshuis.nl

4 VR Dierendag!
5 ZA Science Centre Delft Robotlab workshop

Ontdek en leer alles over programmeren. Elke eerste zaterdag van de 
maand, 11.00-16.00 uur.
www.tudelft.nl/sciencecentre

6 ZO Koninklijke Schouwburg Ssstt! (2+)
Een fantasie-prikkelende beleving met muziek, dierenpoppen en veel 
kiekeboe-effecten. Aanvang 10.00 & 11.30 uur.
www.hnt.nl/ssstt

11 VR Cirque du Soleil
Cirque du Soleil komt met TOTEM naar het Malieveld. Met vele 
acrobatische performances erkent TOTEM de evolutionaire vooruitgang 
van de mens. De show laat zien dat de mensheid kwaliteiten van alle 
levende wezens in zich draagt, zelfs de mogelijkheid om te kunnen 
vliegen! Vanaf 11 oktober t/m 1 december. 
Voor meer info & tickets: www.mojo.nl/totem

11 VR 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

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

13 ZO Haags Historisch Museum De Ontdekzolder
Verken de zolder van het museum en ontdek alles over het leven rond 
1900. Interessant en leerzaam!
www.haagshistorischmuseum.nl

TIP Vier je verjaardag bij Sea Life Scheveningen: een stoer piratenfeest 
of zeeprinsessenfeest! Het feestje is geschikt voor de leeftijd 5–10 jaar 
en is inclusief eten en een cadeautje. De kosten zijn € 17,50 per kind en 
2 begeleiders mogen gratis mee! www.sealife.nl of bel 070-3542100

18 VR Festival De Betovering
Je vervelen tijdens de herfstvakantie is niet nodig met dit leuke 
festival! Kijk voor de programmering op:
www.debetovering.nl

19 ZA Happy Halloween in Drievliet
Tijdens de herfstvakantie is het extra griezelig in het park. Wil je nog 
griezeliger worden? Laat je gratis schminken!
www.drievliet.nl

21 MA Kids Beachsport dag Kamp
Het Kids beach Sport dag Kamp is er voor iedereen van 4 tot 12 jaar. Ga 
3 dagen lang onder professionele begeleding diverse beachsporten 
proberen!
www.lindobeach.nl/arrangementen-kids-kampen

23 WO Korzo Theater Don't Hit Mama, DOX (4+)
Deze vrolijke voorstelling is een vervolg op 'Hip Hop Hoera' en gaat 
over jij , ik en wij. Dans je mee? Aanvang 15.30 uur. 
www.korzo.nl

25 VR Diamant Theater Teatru Malego Widza Parallel Worlds (1+)
Reis mee met dit Poolse gezelschap naar werelden gemaakt van 
keukengerei en peulvruchten. 10.00 & 12.00 uur.
www.diamanttheater.nl/parallel-worlds

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

27 ZO Mauritshuis Familiedag
Elke laatste zondag van de maand zijn er activiteiten voor het hele 
gezin. Leuk en gezellig! Aanvang 11.30 uur. 
www.mauritshuis.nl/familiedag

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 

30 WO Kabouterpad Bentwoud (3+)
Laat je maar niks wijsmaken! Kabouters bestaan gewoon! In het Bentwoud 
wemelt het namelijk van de kabouters! 
www.staatsbosbeheer.nl//bentwoud/kabouterpad

31 DO Halloween!
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Jarig?

Forum Kwadraat ”Red je zelf, red je vriendje”
Zomer en winter genieten we allemaal in en op het water in Nederland en op 
vakantie; zo gaan we varen, zwemmen en schaatsen op het water. Maar wat nou als 
jij of je vriendje door het ijs zakt of met de fiets in het water terecht komt?

Tijdens dit evenement leer je wat je moet doen 
om jezelf of je vriendje te redden. We gaan 
omslaan met bootjes, wak zwemmen, in het 
water fietsen, pop opduiken en reddingsgrepen 
leren. 
Neem extra kleding mee: Lange broek, T-shirt 
met lange mouwen en schoenen.
A diploma verplicht. Kosten p.p. €5,20.
Het evenement start om 15.00 uur.
Schrijf je snel in:  
fk.evenementen@sportfondsen.nl

  
 
 
 
 

 
Het Kids Beach Sport dag Kamp is er voor iedereen van 4 tot 12 jaar. 
Verdeeld onder je eigen leeftijdgenootjes, ga je 3 dagen lang onder 

professionele begeleiding diverse beachsporten proberen! 
 

MELD JE NU AAN:  
 

     
 
 
 
 

Kijk voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op 
www.lindobeach.nl/arrangementen-kids-kampen 

info@lindobeach.nl //070-3558838 

KIDS BEACHSPORT DAG KAMP 
21, 22, 23 oktober 2019 (herfstvakantie 2019) 
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KIDS BEACHSPORT DAGKAMP
21, 22, 23 oktober 2019 (herfstvakantie)

Het Kids Beachsport dagkamp is er voor iedereen van 4 tot 12 jaar. 
Verdeeld onder je eigen leeftijdsgenootjes ga je 3 dagen lang onder 

professionele begeleiding diverse beachsporten uitproberen.
Meld je nu aan!

Kijk voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op
www.lindobeach.nl/arrangementen-kids-kampen

info@lindobeach.nl // 070-3558838
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www.ddddd.nu

De Dutch Don’t Dance Division 
presenteert, i.s.m. het Residentie orkest, 

holland dance festival 
en het Zuiderstrandtheater

Doe ook auditie!in september 2019

Voorstellingen

25 t/m 29 
december 

2019

Speel jij dit jaar mee in de betoverende 
kerstvoorstelling  ‘A Christmas Carol’? 

We zijn opzoek naar professionele dansers, 
dansvakstudenten èn amateurdansers van 5 tot 65+


