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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
RTL Telekidsmusicalschool & Nederlandse Musical School: Schrijf je nu in voor het
nieuwe schooljaar 2021-22!! Musicalles voor iedereen, altijd in de buurt! Meer info?
Kijk op: www.telekidsmusicalschool.nl
Ubuntu Sport Voetbalkamp in Hilversum in de zomervakantie. Kom ook naar het
leukste voetbalkamp van Hilversum in de zomervakantie, het Ubuntu Voetbalkamp.
Het voetbalkamp is voor kinderen van 4 t/m 14 jaar op sportpark Crailoo van 12 tot
en met 16 juli. www.ubuntu-sport.com/voetbalkampen
Muiderslot: Koken voor kerels
Doe op deze (vader)dag samen met je vader of opa mee aan deze stoere en
natuurlijk lekkere workshop! Info & reserveren:
www.muiderslot.nl/agenda/vaderdag
Zomer!
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
Slot Zuylen: Belle, vertel! Wandelend door slot en tuin hoor en zie je livemuziek
met theater. 17 juni t/m 4 juli. Info & reserveren:
www.museum.nl/nl/slot-zuylen/evenement/belle-vertel
De Krakeling: Great Catch!! (6+)
Laat je bij de kladden grijpen in deze wervelende circusvoorstelling! Aanvang 16.30
uur, reserveren & tickets via:
www.krakeling.nl/programma/circus-combi-tour
Ontdek deze zomer het Singer in Laren met een leuk kijk- & doeblad! (4+) Meer
info & reserveren: www.singerlaren.nl/nl/pQ3DvCv/families-en-kinderen
Vondelkerk Amsterdam: Mozart's Muziekdoosje (0+)
Laat je kleine betoveren door de mooiste muziek van Mozart en Brahms! 30/6 & 3/7,
aanvang 10.30 en 12.00 uur. Info: www.vriendenvandekamermuziek.nl
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TivoliVredenburg: Peuterconcert Stapel (1+)
Een tekstloze muziekvoorstelling voor kinderen van 1 t/m 3 jaar en hun (groot)
ouders. Diverse aanvangstijden. Reserveren:
www.kamermuziekfestival.nl/concerts/kinder-en-familieconcerten
Muziekgebouw aan 't IJ: Minimal Music Festival 2021 (7+)
Ontdek het Muziekgebouw eens backstage met een spannende speurtocht en
workshops! Aanvang 14.00 & 15.00 uur. Info:
www.muziekgebouw.nl/pQpdJuN/mmf-2021-familieprogramma
Tolhuistuin A'dam: Het Mooie Kinderboekenfestival (4+)
Een leuk interactief kinderboekenfestival waar veel te beleven en zien valt! 10.0018.00 uur. Reserveren via: www.kinderboekenfestival.nl/festival-locaties/amsterdam
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Kasteel Groeneveld: Poortvliet Experience. Krimp tot kabouterformaat en help de
kabouters in het kabouterhuis op zolder!(4 t/m 8 jaar) Ben je goed in rebussen? Laat
je hersens maar kraken bij de gele route! (8+) Gek op kabouters? Zoek kabouters in
de binnentuin. (4+) Een expositie met originele werken van Poortvliet, waaronder
werken die niet eerder geëxposeerd zoals ook zijn bronzen beeldjes. Te zien en
beleven vanaf 7 juli. www.kasteelgroeneveld.nl
Bezoek tijdens de zomervakantie Artis! Van 9 juli t/m 5 september zijn er
leuke activiteiten voor het hele gezin! www.artis.nl/nl/te-doen-artis/dagagendaactiviteiten/zomer-in-artis/dagprogramma-zomer-artis/
Hoeve Ravenstein: Pluktuin
Kom bloemen en kruiden plukken in de prachtige tuin van de hoeve! Tot en met eind
oktober. Meer informatie, zie: www.hoeveravenstein.nl/pluktuin-3
Kalverpassage A'dam: The Art of the Brick. Deze grootste expositie van Lego®kunst ter wereld mag je eigenlijk niet missen! Te zien t/m 29/8. Info & reserveren:
www.artofthebrick.nl
Staatsbosbeheer: Vaar met de gids van Staatsbosbeheer door de Molenpolder en
geniet van de rust en stilte. Diverse data in juli & augustus. Meer info & reserveren:
www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/groene-hart-vechtstreek/varen-langs-hetdrijvend-land-van-de-molenpolder
Zwem4Daagse Lunet Naarden
Toe aan weer eens lekker en sportief zwemmen? Doe dan mee aan de
Zwem4Daagse! 12 t/m 16 juli, 16.00-18.30 uur. www.zwem4daagse.nl/
zwem4daagse/deelnemen/zoeken/item/524667/sportfondsen_naarden
Stap in de insectenwereld bij Paleis Soestdijk
Van 14 juli tot en met 22 augustus 2021 staat het prachtige park van Paleis Soestdijk
in het teken van Big Insects. Onder leiding van Miro en Kreek, een mier en een
krekel, gaan bezoekers op interactieve ontdekkingstocht door de insectenwereld.
Onderweg maken zij kennis met tientallen metershoge bewegende insecten die
geluid maken. Met behulp van een insecten fototentoonstelling, een theatershow
voor kinderen geproduceerd door Van Hoorne Entertainment, een levensgroot
insectenhotel en een educatieve doe-tocht leren kinderen hier meer over de invloed
van de mens op het leven van insecten. www.big-insects.com
De wekelijkse zomermarkt is terug in Lage Vuursche! Struin over de gezellige markt
in het historische centrum van dit mooie bosdorpje. De markt vindt elke vrijdag van
16 juli t/ 27 augustus plaats tegenover Restaurant de Lage Vuursche.
www.trotsmarkt.nl/agenda-2021
WoNDeRFeeL Festival 's Graveland
Bezoek dit weekend dit leuke klassieke muziekfestival voor jong en oud in een
prachtig natuurgebied. Toegang t/m 18 jaar gratis. www.wonderfeel.nl
De Toverknol Utrecht: Diep in de zee
Een leuke voorstelling over een haai die verliefd wordt op een inktvis. Maar kan dat
wel? Te zien tot en met 17 juli. www.detoverknol.nl/kindervoorstellingen-utrecht
Fort bij Rijnauwen: bezoek eens het grootste waterliniefort van Nederland en laat
je rondleiden door een gids! www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/
kromme-rijn/bezienswaardigheden/fort-bij-rijnauwen
Dames en heren, jongens en meisjes, komt dat zien! Circus Snor gaat deze
zomervakantie op tournee door de provincie Utrecht! Kijk voor meer info & tickets
snel op: www.cirquemoustache.com/winkel/
De Parade Utrecht
Misschien wel het leukste festival van Nederland strijkt vanaf vandaag weer neer in
Utrecht! 23 juli t/m 8 augustus. Meer info: www.deparade.nl
De Vrijstaat: Flower Bomb (6+)
Een leuk creatief gezinsuitje voor de zondagmiddag! Elke zondag t/m 28 november.
Info & reserveren: www.devrijstaat.nl/activiteiten/exposities/flower-bomb/
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
Rijksmuseum: Buiten Tekenen (6+) Kom in de zomervakantie naar de tuin van het
Rijksmuseum, en schuif aan achter een van de schildersezels!
Tot en met 5 september. www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/families-kinderen/
buiten-tekenen
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BODY WORLDS AMSTERDAM: The Happiness Project. Ervaar tijdens deze
fascinerende tentoonstelling hoe ons geluk samenhangt met ons fysiek welzijn.
www.bodyworlds.nl
Junior Grachtenfestival A'dam (onder voorbehoud)
Tijdens dit leuke festival (6 t/m 15 augustus) zijn er leuke (muzikale) activiteiten
voor kinderen t/m 12 jaar. Zie de site voor info: www.grachtenfestival.nl
NEMO Science Museum: Humania. Een verrassende tentoonstelling waarin
je alles te weten komt over je eigen soort: de mens.
www.nemosciencemuseum.nl/nl/wat-is-er-te-doen/tentoonstellingen/humania/
Spoorwegmuseum: Spoor van Verbeelding
Een bijzondere tentoonstelling over hoe vroeger reizigers werden
verleid de trein te nemen. Te zien tot en met 21 november.
www.spoorwegmuseum.nl/ontdek/nu-in-het-museum/spoor-van-verbeelding
Martin Luther Kingpark A'dam: De Parade (onder voorbehoud)
Dit weekend slaat dit leuke festival haar tenten weer op in Amsterdam en is er
van alles te beleven, doen en zien!! Kijk snel op: www.deparade.nl/informatie/
amsterdam
Universiteitsmuseum Utrecht: Fossielenjacht (8+) Een bijzondere
stadswandeling met audiotour voor het hele gezin. Meer info en het downloaden
van de app via: www.umu.nl/museum-online/speurtocht-utrecht-gratis

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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Oranjekoorts:
een mooie sportzomer
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12 JULI T/M 16 JULI 2021
4 T/M 14 JAAR
SPORTPARK CRAILOO
Vroegboekprijs tot en met 20 juni
€ 199,- voor 5 dagen.
Inschrijven op ubuntu-sport.com

