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Boerderijfratsen,
het leukste
schoolreisje voor
groep 1 en 2!

Corona
proof!

Adem diep in, snuif die boerenlucht op en kijk
hoe de varkens een modderbad nemen.
Op een halfuurtje van Amsterdam vind je een
heel andere wereld. Hier ontdekken kinderen
met de speurtocht Boerderijfratsen het leven
op een echte boerderij. Een onvergetelijke
ervaring, vooral als je stadse fratsen gewend
bent. Onze dieren kunnen niet wachten om
jullie te ontmoeten. Dus mèèèhèèè!
(Dat is welkom in het geits)

Voor reserveren bel:
023-520 28 28
of mail naar:
zorgvrij@spaarnwoude.nl

informatieboerderijzorgvrij.nl

ZANDVOORTS

MUSEUM

Educatieprogramma’s
“Leren kijken”

Door de ogen van een
kunstenaar

“Duurzaamheid”
Van afval tot kunst

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

Adres:
Swaluëstraat 1
2042 KA Zandvoort

Openingstijden:
Woensdag t/m zondag
13.00 - 16.00 uur

www.zandvoortsmuseum.nl
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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
Monkey Town Uitgeest. Kom deze zomer lekker spelen in Monkey Town Uitgeest, het
leukste indoor speelparadijs in de omgeving. Ook bij warm weer kan je lekker in de van
airconditioning voorziene speeltuin komen spelen. Weer of geen weer; kom klimmen,
klauteren, glijden, springen, dansen en ravotten bij Monkey Town Uitgeest. Online
reserveren is noodzakelijk. www.monkeytown.eu/uitgeest
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
Pieter Vermeulen Museum: ‘Word Zo Slim Als Een Vos’: Ontdekken en doen in een
interactieve expositie over kringlopen, leefgebieden en biodiversiteit. Met veel dieren
uit de eigen collectie in mooie diorama’s. Vanaf 4 jaar. Buiten is er het Natuurpad en de
Bomenroute. Reserveren kan op www.pietervermeulenmuseum.nl
Caprera Bloemendaal: 2TURVENHOOG FESTIVAL
Kom dit weekend genieten van de allerleukste voorstellingen voor vooral de kleinsten,
maar natuurlijk ook hun ouders! www.2turvenhoog2021.nl/agenda
Teylers Museum: Workshops (6+)
Elke zondagmiddag kun je meedoen aan een leuke workshop! Kijkvoor meer informatie
en reserveren op: www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-ente-doen/komende-activiteiten
Midgetgolfbaan Haarlem: Kom gezellig midgetgolfen bij de park/bosachtige baan
naast de Haarlemmer Hout. Woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot
17.30 uur. Zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.30 uur. 06-12269008 of
www.midgetgolfbaanhaarlem.nl
Stoomtrein Katwijk - Leiden. Maak deze zomervakantie eens een ritje met een echte
stoomtrein en geniet van de sfeer van vroeger! www.stoomtreinkatwijkleiden.nl
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

JULI
TIP

ZOMER IN HET
FRANS HALS MUSEUM
Kom langs en ga samen op ontdekking in het
Frans Hals Museum met het vernieuwde familieboekje
vol leuke zoek-, kijk- en doe opdrachten.

HOF

Foto: Mo Schalkx
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In het IJmuider Zee- en Havenmuseum zullen kinderen zich niet vervelen. (Groot)
ouders kunnen met kinderen een leuke speurtocht door het museum lopen, natuurlijk met
inachtneming van alle regels. Dit geldt ook voor het escapespel (vanaf 10 jaar). Er zijn vier
verschillende speurtochten door het hele museum. In juli en augustus is het museum extra
geopend. Zie voor de actuele openingsdagen en voor reserveren www.zeehavenmuseum.nl
ZA De Meerse Hoofddorp: Sneeuwwitje (3+)
Het Kleine Theater speelt wederom een muzikale, vrolijke familievoorstelling. Aanvang
14.00 uur. Reserveren via: www.demeerse.nl/agenda/het-kleine-theater

Gratis toegang tot 18 jaar. Natuurlijk wel even
reserveren via franshalsmuseum.nl

@franshalsmuseum
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www.klimpark21.nl

IJweg 1273 Nieuw Vennep
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ZA 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
4 ZO Tolhuistuin A'dam: Het Mooie Kinderboekenfestival (4+)
Een leuk interactief kinderboekenfestival waar veel te beleven en zien valt! 10.00-18.00
uur. Reserveren via: www.kinderboekenfestival.nl/festival-locaties/amsterdam
TIP
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/dagagenda-activiteiten/
zomer-in-artis/dagprogramma-zomer-artis
TIP
Boerderij Zorgvrij: Boerderijfratsen, op nog geen halfuurtje van Amsterdam vind je
een heel andere wereld. Hier ontdekken kinderen met de speurtocht Boerderijfratsen het
leven op een echte boerderij. Het leukste schoolreisje voor groep 1 en 2!
www.informatieboerderijzorgvrij.nl
10 ZA Stadsschouwburg Velsen: Pim & Pom (2+)
Kom genieten van deze leuke interactieve poppenvoorstelling over deze twee beroemde
dwaze poezen! Start 11:00 uur.
www.stadsschouwburgvelsen.nl/programma/pim-en-pom-en-de-beestenbende
11 ZO Toneelschuur: Pak'm in klein Caprera (3+)
Een leuke voorstelling voor iedereen die het nog steeds leuk vindt om verstoppertje te
spelen. 11.00 & 13.00 uur. www.toneelschuur.nl/theater/pakm-caprera
TIP
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
TIP
Museum van de Geest/Dolhuys: Maak je eigen gebruiksaanwijzing! (8+) Suf is dat
eigenlijk, dat we voor elk apparaat een gebruiksaanwijzing hebben maar niet voor het
allerbelangrijkste: jezelf! www.museumvandegeest.nl/rondleidingen/kinderroute
18 ZO Action Planet Spaarnwoude: Family Action Day (6+)
Elke derde zondag van de maand een leuke en stoere dag voor het hele gezin! Meer info
& reserveren op: www.actionplanet.nl/activiteit/family-action-day
TIP
ZOMER IN HET FRANS HALS MUSEUM Kom langs met je familie en ga op ontdekking in
het Frans Hals Museum met het vernieuwde familieboekje. Bekijk samen de prachtige
schilderijen van Frans Hals en vele andere oude meesters, maar ook moderne en
hedendaagse kunst. Ga zelf aan de slag in Studio F en kom gluren in het poppenhuis.
www.franshalsmuseum.nl/kinderen
TIP
Klimpark21 Nieuw Vennep: Op dit klimpark kun je grenzen verleggen en een
avontuurlijke uitdaging aan gaan. Voor jong en oud, beginnende en gevorderde
klimmers, iedereen kan deelnemen onder professionele begeleiding van de
kliminstructeurs. Met spannende hindernissen op verschillende hoogtes zoals de 4
meter of de 7meter. Op 10 meter is er altijd wel een overwinning waar je trots op kunt
zijn. Vanaf de hoogste route ZOEF je met een Zipline van meer dan honderd meter over
het park heen. www.klimpark21.nl
24 ZA Zaans Museum: Vaartocht Kalverpolder
Vaar mee door het iconische Zaanse landschap, net zoals Monet dat ooit deed! 24 juli &
11 augustus. Info & reserveren:
www.zaansmuseum.nl/zien-doen/vaartocht-ode-aan-de-kalverpolder
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Zandvoortsmuseum, kijk voor actuele educatieve programma's op
www.zandvoortsmuseum.nl
BODY WORLDS AMSTERDAM: The Happiness Project. Ervaar tijdens deze fascinerende
tentoonstelling hoe ons geluk samenhangt met ons fysiek welzijn. www.bodyworlds.nl
FanWork Musicals. Musicallessen vanaf 4 jaar. Ieder kind verdient het om in zichzelf
te geloven. Naast dat we persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden, leren we de
leerlingen alle ins en outs van het musicalvak. Door deze combinatie laten we alle
kinderen stralen; van binnen en van buiten. www.fanworkmusicals.nl/proefles-haarlem
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
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
Vuurlinie Beverwijk: Woezel en Pip (2+)
Tijdens deze vrolijke show zingen Woezel en Pip vrolijke liedjes over herkenbare thema's.
Div. aanvangstijden. Reserveren via: www.vuurlinie-events.nl/vl-woezel-pip-augustus/
COMING UP:
Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem: KENAU XL
Een muzikale zomerkomedie in de buitenlucht naar de beroemde Haarlemse legende.
26/8 t/m 2/9. Info & reserveren: www.theater-haarlem.nl/programma/17801/Een_
muzikale_zomerkomedie_in_de_buitenlucht/KENAU_XL

B&B Print en Office voor al het schoolmateriaal. Binnenweg 68, Heemstede www.bbprintoffice.nl

IJMUIDER ZEE- EN HAVENMUSEUM
Een middag vol plezier
en leerzaam voor oud
en jong (4 speurtochten)
Een verrassend
groot museum...

Havenkade 55
1973 AK IJmuiden
telefoon: 0255 538007
www.zeehavenmuseum.nl
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MONKEY TOWN UITGEEST
TEL; 0251 - 316 803

MOLENWERF 20

1911 DB UITGEEST

WWW.MONKEYTOWN.EU/UITGEEST

Kom gezellig midgetgolfen bij onze park/
bosachtige baan naast de Haarlemmer Hout
Woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur.
Zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.30 uur.

061 22 6 90 08

www.midgetgolfbaanhaarlem.nl
Spaarne Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen. De agenda is zorgvuldig samengesteld.
De uitgever is echter niet aansprakelijk.
Uitgever: Nathalie Molijn, accountmanager: Rosa de Palma 06-26522342 – rosa@nardinckmedia.nl.
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