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T/M 24 OKTOBER 2021

Boek je tijdslot op kunsthal.nl

JUNI
TIP

Lady Lemonade: De grote Dierengeluidenspeurtocht.
Download deze leuke interactieve speurtocht en beleef spannende
avonturen in je eigen buurt!
www.ladylemonade.nl/dieren-speurtocht-opdrachten-kinderen-app

TIP

RTL Telekidsmusicalschool & Nederlandse Musical School: Schrijf

TIP

Ook dit jaar is er helaas geen Avond4daagse zoals je gewend
bent. Maar er is een leuk alternatief: de Avond4daagse
Home Edition! Kijk voor meer info en inschrijven op: www.
avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

TIP

Doe de HONDleiding. Kom rondsnuffelen in het Belasting &
Douane Museum met Doerak, de interactieve knuffelgids. www.
bdmuseum.nl/kids/doeraks-hondleiding

TIP

Het Rien Poortvlietmuseum op Tiengemeten kan iedereen
weer ontvangen. Bezoek de leuke expositie en de kabouterzolder
of volg het kabouterpad en verdien een kabouterdiploma! Elk
heel uur vertrekt er een pont vanuit Nieuwendijk naar het eiland
Tiengemeten. Leuk voor jong & oud! Meer info:
www.rienpoortvlietmuseum.nl

je nu in voor het nieuwe schooljaar 2021-22!! Musicalles voor
iedereen, altijd in de buurt! Meer info? Kijk op:
www.telekidsmusicalschool.nl

21 MA

Zomer!

23 WO

Theater Zuidplein: Broerszussen (6+)
Een hartverwarmende voorstelling die swingt en je aan het lachen
maakt. Aanvang 14.00 uur.
www.theaterzuidplein.nl

24

DO

LEGOLAND® Discovery Centre (3+)
Vanaf vandaag zijn de deuren van gloednieuwe attractie in
Scheveningen geopend! Info & reserveren:
www.legolanddiscoverycentre.com/scheveningen

26

ZA

Katendrecht: Kid Dynamite Jazz Festival
Het Kid Dynamite Jazz Festival is een gezellig, gratis
muziekfestival voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders.
www.kiddynamitejazzfestival.nl

27

ZO

Hofpleintheater: Woeste Willem (3+)

Reis met Woeste Willem mee naar de wondere wereld van
sprookjes! Aanvang 10.30 uur, reserveren via:
www.jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/verhalen-uit-de-hogehoed-woeste-willem

TIP

Miniworld Rotterdam: Een MEGA ervaring in een mini wereld!
Kleine wereld, groot plezier. Je voelt je net een reus als je kijkt
naar deze mini-gebouwen, treinen en mensjes. Zit jouw favoriete
plek in de stad er ook bij? www.miniworldrotterdam.com

TIP

In de Kunsthal is altijd iets te doen! Doe mee met de Kijk & Doetocht en ga zelf aan de slag in de KunsthalLAB! Tot en met 24/10
Boek je tijdslot op www.kunsthal.nl

30 WO

Poppentheater de Fighter: Het lelijke eendje (5+)

Een prachtige voorstelling naar het sprookje van Hans Christian
Andersen. Meer info & reserveren via:
www.defighter.nl

JULI
TIP

1

DO

Ubuntu Sport Voetbalkamp in Rotterdam in de
zomervakantie. Kom ook naar het leukste voetbalkamp van
Rotterdam in de zomervakantie, het Ubuntu Voetbalkamp. Het
voetbalkamp is voor kinderen van 4 t/m 14 jaar op sportpark de
Bosdreef van 19 tot en met 23 juli.
www.ubuntu-sport.com/voetbalkampen
AFAS Circustheater Scheveningen: The Sound of Music
Deze beroemde musical moet je een keer gezien hebben! Vanaf
vandaag t/m 8 augustus te zien! Meer info:
www.stage-entertainment.nl/nl/shows/musical/the-sound-ofmusic

Doe de HONDleiding
Kom rondsnuffelen in het
Belasting & Douane Museum
met Doerak, onze interactieve knuffelgids.

www.bdmuseum.nl/kids/doeraks-hondleiding
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033 - 888 69 55
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service@telekidsmusicalschool.nl
telekidsmusicalschool.nl

JULI
2

VR

Westbroekpark Scheveningen: De Parade
Vanaf vandaag t/m 18 juli strijkt de Parade weer neer in Den
Haag!
www.deparade.nl

3

ZA

World Forum Theater: World of Dinos Den Haag
Bezoek deze grootste dino-expo van Europa tijdens de
zomervakantie! 3/7 t/m 29/8 Reserveren via:
www.worldofdinos.nl

3

ZA

SKVR: Kleintjes Kunstfestival (0+)
Ga met je kleintje ga je aan de slag met muziek, theater en dans!
Meer info vind je op:
www.skvr.nl/cursussen/agenda/kleintjes-kunstfestival

4

ZO

Maaspodium: Vind je dat normaal? (8+)
Een leuke voorstelling van FRIS hoe abnormaal normaal is.
3 & 4 juli, diverse aanvangstijden. Info & reserveren:
www.maastd.nl/voorstelling/normaal/?maaspodium

TIP

Rijksmuseum van Oudheden: Doggerland. Ontdek tijdens
familietentoonstelling deze verdwenen wereld in de Noordzee.
Te zien t/m 31/10
www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/
doggerland

TIP

Youseum Westfield: Nederlands grootste social media
experience waar het allemaal om jou en jouw wereld draait.
www.youseum.nl/nl/mall-of-the-netherlands/

10

ZA

Science Centre Delft: Gratis Sciene Days
Het Science Center gaat verhuizen en daarom kun je dit weekend
vol leuke activiteiten afscheid nemen! Boek je tijdslot via:
www.tudelft.nl/sciencecentre/activiteiten/events/science-day

11

ZO

Tiengemeten: OERR Struintocht (9+)
Struin met de boswachter mee over dit bijzondere eiland.
www.natuurmonumenten.nl

TIP

Museum Vlaardingen: Bezoek deze leuke tentoonstelling over
het leven van Bassie & Adriaan! Te zien t/m 24 oktober.
www.museumvlaardingen.nl/te-zien/nu-te-zien/details/bassie-enadriaan-een-schat-aan-herinneringen

TIP

Vier de zomervakantie bij het Hofpleintheater! Kijk voor het
aanbod op www.jeugdtheaterhofplein.nl/zomervakantie

17

ZA

Vakantielezen! (4+)
Kom vandaag naar een bieb bij je in de buurt ! Welke sportieve,
griezelige en sprookjes avonturen maak jij allemaal mee?
www.bibliotheek.rotterdam.nl/offline-evenementen/
evenement/19122-vakantielezen-2021-groeten-uit-rotterdam

21 WO

Theater Zuidplein: HIEPERDEPIEP.. AMBOULA (4+)
Gezellige en feestelijke familievoorstelling over hoe eenzaam je je
als nieuwkomer kunt voelen. 11.00 & 14,00 uur.
www.theaterzuidplein.nl

23

Studio de Bakkerij: De zoete inval (4+)
Doe vandaag mee met diverse leuke workshops, kijk naar leuke
films en geniet van de mooiste verhalen! Aanvang 10.00 uur.
www.studiodebakkerij.nl/jeugd

VR

26 MA

Centrale Bibliotheek: Winnie de Poeh (4+)
Kom vandaag genieten van deze leuke film! Wist je dat je tijdens
de vakantie vaker gratis leuke films kan zien in de bieb?
www.bibliotheek.rotterdam.nl/offline-evenementen/
evenement/25706-film-4-kids-winnie-de-poeh-al

TIP

Lyceo: CodeLab games maken (10+) Ontwikkel je eigen game
tijdens de zomervakantie. Zowel op locatie als online. Kijk voor
meer informatie op: www.lyceo.nl

31

ZA

Rietveld Theater Delft: Eerste stappen (6+)
Geniet samen met je (klein-)kind van een prachtig muzikaal
verhaal. 31/7 10.30, 1/8 10.00 uur Meer info & reserveren:
www.delftmusicfestival.nl/nl/programma/eerste-stappen

AUGUSTUS
TIP

Rijksmuseum van Oudheden: Op zoek naar Toetanchamon
(7+) Ontrafel de mysteries rond het graf van deze beroemde farao!
T/m 31/10
www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/opzoek-naar-toetanchamon

7

ZA

Blijdorp Festival 2021
Als alles goed blijft gaan gaat dit vandaag weer een ouderwets
gezellig festival worden!
www.blijdorpfestival.nl

8

ZO

Belasting & Douane Museum: Knutsel jezelf om tot Napoleon (6+)

15

ZO

Het Nieuwe Instituut: Sunday Stroll (6+)
Ontdek iedere zondag met een van de omleiders een
tentoonstelling van het Instituut. Aanvang 14.00 uur.
www.hetnieuweinstituut.nl

Benieuwd hoe jij eruit zou zien als Napoleon? Ontdek het vandaag
in het museumatelier! Aanvang 14.00 uur, tickets via:
www.bdmuseum.nl

Rien Poortvlietmuseum weer open
Voor oud en jong is er voldoende te beleven!

• Expositie “De wereld van Rien Poortvliet”
• Kabouterzolder met vermaak voor kinderen
• Volg met je knapzak buiten het kabouterpad
en verdien een kabouterdiploma.
• Elk heel uur vertrekt de pont vanaf
Nieuwendijk naar het eiland Tiengemeten

www.rienpoortvlietmuseum.nl

Een MEGA ervaring
in een mini wereld!

www.miniworldrotterdam.com
Weena 745 Rotterdam
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voetbalkamp
rotterdam
Oranjekoorts:
een mooie sportzomer
voor iedereen!

19 JULI T/M 23 JULI 2021
6 T/M 14 JAAR
SPORTPARK DE BOSDREEF
Vroegboekprijs tot en met 20 juni
€ 199,- voor 5 dagen.
Inschrijven op ubuntu-sport.com

