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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

SNOWWORLD AMSTERDAM
HEUVELWEG 6-8 / 1981 LV VELSEN-ZUID / 0255 545 848

WWW.SNOWWORLD.COM/FEESTJE

Vet cool met je vriendjes en vriendinnetjes je verjaardag vieren in 
de echte sneeuw! Je vult je feestje helemaal in hoe jij het graag 
wilt! Ga je alleen skiën of snowboarden, begin je met limonade 
en wat lekkers of sluit je af met wat te eten. Wil je allebei, dat kan 
natuurlijk ook.

Een kidsparty is mogelijk vanaf 6 kinderen

Skiën vanaf 4 jaar en snowboarden vanaf 8 jaar

KIDSPARTY
’T COOLSTE FEESTJE IN DE SNEEUW!

p.p. / vanaf

€ 19,50



SEPTEMBER

1 ZO Schalkwijk aan Zee Festival 
Een gezellige, culturele dag voor jong en oud bomvol livemuziek, theater, 
lekker eten en andere leuke activiteiten! 12.00-18.00 uur. 
www.schalkwijkaanzee.nl

TIP Dans en Balletles Balletstudio Kennemerland. Al bijna 50 jaar de studio 
voor Haarlem en omgeving. Leerlingen komen o.a uit Haarlem, Heemstede, 
Aerdenhout en Overveen voor de hoogwaardige lessen bij deze studio. Jong 
en oud, van beginners tot gevorderd kunnen hier hun les volgen. September 
is bij uitstek de maand voor proeflessen. Komen jullie ook? 
www.balletstudiokennemerland.nl

4 WO Klimmuur Haarlem Klimmen voor kids (4-12 jaar)
Elke 1e woensdag van de maand kan je komen kennis maken met de 
klimsport. Stoer en sportief! 13.00-17.00 uur.  www.deklimmuur.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!

7 ZA 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

8 ZO Parklanden Aardappeloogstfeest
Zelf je aardappels rooien, je eigen patat maken, een hut bouwen of een ritje 
op een tractor? Het kan allemaal vandaag! 
www.parklanden.nl/aardappeloogstdag-2019

TIP Het leukste verjaardagsfeestje vier je bij JUMPXL Haarlemmermeer!! 
Reserveer online: www.jump.xl.com of bel 085-0110075

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 Vandaag opent Hart weer haar deuren aan de Kleine Houtweg 18 voor de 
jaarlijkse Open Dag. Kom kennis maken met het grote aanbod van kunst- en 
cultuuractiviteiten! 12.00-17.00 uur. www.hart-haarlem.nl

15 ZO Reinaldapark: Superhero Kidsrun (5+)
Doe verkleed als je favoriete superhero mee aan deze run! Er zijn 2 afstanden, 
1 en 2,5 km. 12.15-17.00 uur, deelname gratis.  www.superherokidsrun.nl

TIP Bij Volta draait alles om dingen maken, jouw talent voor creaties, coding en 
techniek. Je kan terecht voor workshops, de uitvindersclub en kinderfeestjes. 
Kijk op voltalent.nl voor het hele programma!

18 WO Theater Elswout Knuffelverhalen (1+)
Geniet samen met je kleine van de mooiste verhalen van 
meesterverteller Wijnand Stomp. Aanvang 10.00 uur. 
www.theaterelswout.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

22 ZO Stadsschouwburg Haarlem 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.vetkindercabaret.nl

TIP Op zoek naar een uitdagende sport voor je kind? Volg een vrijblijvende 
proefmaand judo, karate of kickboksen bij Nauwelaerts in Overveen voor 
€29,50! www.nauwelaerts.nl

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 Buitenplaats Leyduin Moooiste Landschapfestival
Kom vandaag naar Vogelenzang voor dit gezellige festival. Er is van alles te 
doen en beleven voor jong en oud! 
www.landschapnoordholland.nl/moooiste-landschapsfestival

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

EUROPES
GREATEST
EXTREME
FUN PARKS

HET LEUKSTE VERJAARDAGSFEESTJE
VIER JE BIJ JUMPXL HAARLEMMERMEER

RESERVEER ONLINE:  
WWW.JUMP-XL.COM/HAARLEMMERMEER  
OF BEL 085 - 011 00 75
JUMP XL HAARLEMMERMEER  
FANDANGO 15, NIEUW-VENNEP

-  1 OF 2 UUR JUMPEN
-  SPELLETJES AIRHOCKEY
-  ONBEPERKT LIMONADE
-  IJSJE VOOR ALLE KIDS
-  GERESERVEERDE PARTYTAFEL
-  JUMPDIPLOMA VOOR ALLE KIDS 
-  VERRASSING VOOR DE JARIGE JOB
-  OPTIE OM PATATJES TE ETEN VOOR,  

TIJDENS OF NA HET JUMPEN
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Open Dag!
Zaterdag 14 september | 12.00 - 17.00

Het nieuwe cursusseizoen gaat van start! Kom de sfeer
proeven en laat je inspireren tijdens deze bruisende
dag boordevol activiteiten voor jong & oud: muziek,
dans, theater, beeldende kunst en nog véél meer. 

Bekijk het programma op onze site. Tot de 14e!

Hart-haarlem.nl
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Probeer 4 lessen voor €29,50
www.nauwelaerts.nl | 023 525 32 56

Kleutergym | 3-4 jaar

judo | 4-18 jaar

karate | 8-18 jaar

kickboksen  | 8-18 jaar



NIEUWE

KORTE

CURSUSSEN

Kom skiën bij Indoor Ski Bloemendaal!

Info en boeken: www.indoorskibloemendaal.nl
info@indoorskibloemendaal.nl * 06 22 12 62 05

Sep/okt cursus 

7 lessen voor €144,-

Herfstvakantie cursus 

4 lessen voor €99,-

Kom skiën bij Indoor Ski Bloemendaal! 
❄  Voor beginnende en (ver-)gevorderde wintersporters, van 

jong tot oud
❄  Kinderen snel en eenvoudig leren skiën door een plezierige 

lesmethode
❄  Eén-op-één begeleiding door een vakkundige ski-instructeur
❄  Investeren in techniek en veiligheid
❄  Opsporen en herstellen van slordigheden en fouten
❄  De overstap maken van boarden naar skiën
❄  Zelfverzekerd zijn op de piste
❄  Fitter en voorbereid op wintersport
❄  Angstbegeleiding
❄  Onderhoud ski’s slijpen en waxen

www.indoorskibloemendaal.nl
mailto:info@indoorskibloemendaal.nl
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OKTOBER

TIP Snowworld Amsterdam: je verjaardag vieren in echte sneeuw? Dat kan! Vul 
je feestje in zoals jij dat graag wilt. Kijk snel voor meer informatie op 
www.snowworld.com/feestje

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

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

5 ZA Stadsschouwburg Velsen André Kuipers het Astronautje (4+)
André neemt je in deze voorstelling mee in de spannende wereld van de 
ruimtevaart. Aanvang 14.00 uur. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl

6 ZO Grote Markt Mugfest
Mugfest is het (gratis) duurzaamheidsfestival van de Groene 
Mug. Ontdek hoe jij kan bijdragen aan een duurzaam Haarlem. 
www.haarlem.nl/mugfest

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 De Toneelschuur Jabber (6+)
Briljant onweerstaanbare, maar begrijpelijke jeugdopera. (Winnnaar Zilveren 
Krekel 2019) Aanvang 15.00 uur. 
www.toneelschuur.nl/jabber

TIP Indoor Ski Bloemendaal, dé skilocatie in regio Haarlem. De indoorrolbaan 
is de meest efficiënte methode en meest plezierige plek voor kinderen (én 
ouders) om snel en eenvoudig te leren skiën en/of techniek te verbeteren. De 
beste voorbereiding op de wintersport! www.indoorskibloemendaal.nl

19 ZA Museumnacht Kids (4-12 jaar)
Vanavond openen de Haarlemse musea speciaal hun 
deuren voor een wel hele speciale fantasievolle avond! 
www.museumnachtkids.nl

19 ZA Cinekid Festival Amsterdam (3+)
Tijdens de herfstvakantie kunnen alle kinderen vanaf 3 jaar zich uitleven bij 
het Cinekid Festival. Meer info vind je op:
www.cinekid.nl/festival-amsterdam 

TIP Tijdens de herfstvakantie (11 t/m 28 oktober) is er van alles te doen bij NEMO. 
nemosciencemuseum.nl/herfstvakantie

24 DO De Philharmonie Sticks (4+)
In Sticks ontdek je samen met de virtuoze slagwerkers van Percossa hoe je 
kunt praten zonder iets te zeggen. Aanvang 14.30 uur.
www.theater-haarlem.nl

TIP Het Zandvoorts Museum biedt diverse educatieprogramma's aan zoals o.a. 
over duurzaamheid, communicatie, wonen, werken en meer. 
www.zandvoortsmuseum.nl

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 Haarlems Voorleesfeest (5+)
Een uniek voorleesfeest in de Stadsschouwburg voor kinderen t/m 8 jaar. Voor 
de wat oudere kinderen zijn er workshops. 
www.theater-haarlem.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 

30 WO ABC Architectuurcentrum En wat weet jij van... WATER?
Dat water belangrijk is wist je waarschijnlijk wel. Maar wat weet je werkelijk 
over water? Ontdek er alles over! Tot en met 30/10.
www.architectuurhaarlem.nl

31 DO Halloween!
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MEER INFORMATIE? WWW.VOLTALENT.NL
ONS ADRES: KLEIN HEILIGLAND 84, HAARLEM

Bij VOLTA draait alles om DINGEN 
MAKEN en jouw TALENT voor     
CREATIES, CODING en TECHNIEK.

Kom naar Volta voor WORKSHOPS, 
DE UITVINDERSCLUB en KINDER-
FEESTJES.

Kijk op VOLTALENT.NL voor het hele 
programma.

WERKPLAATS EN ATELIER

VOOR KINDEREN 

“Leren kijken”
Door de ogen van een 
kunstenaar  

ZANDVOORTS
MUSEUM

www.zandvoortsmuseum.nl

Adres:
Swaluëstraat 1
2042 KA  Zandvoort

Openingstijden:
Woensdag t/m zondag 
13.00 - 17.00 uur

Educatieprogramma’s

“Duurzaamheid”
Van afval tot kunst  
  

Informeer ook naar de educatieprogramma’s 
Wonen - werken - communicatie



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


