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Hoewel er volop metalen in de 
aarde zitten, is maar een klein 
deel als erts via mijnbouw te 
winnen. Mijnbouw kost veel 
energie en brengt schade toe aan 
natuur en milieu. Gelukkig zijn 
metalen goed opnieuw te gebruiken. 

Kom langs in Geologisch Museum Hofland en maak kennis 
met ertsen en metalen.

Kijk voor meer informatie op
www.geologischmuseumhofland.nl 

Geologisch
museumhofland
Museaal Educatief Centrum 

Honger naar metalen

Activiteiten voor kinderen
Zondag 5 september: Rolstenen beschilderen
Zondag 3 oktober: Start je eigen verzameling 
Zondag 7 oktober: Maak een kijkdoos 

www.geologischmuseumhofland.nl


SEPTEMBER

TIP Vanaf 25 augustus teken- en schildercursussen in een 
ontspannen sfeer voor kinderen van 7 t/m 14 jaar in het Atelier 
achter het Brinkhuis in Laren. elindenbergh@yahoo.com, 
06-30276087, www.emilielindenbergh.com

4 ZA Fortenfestival 2021
Van 4 t/m 12 september is er van alles te doen en beleven in de 
diverse forten die ons land rijk is. Kijk voor het programma op: 
www.forten.nl/activiteiten/evenementen/fortenfestival

TIP Kasteel Groeneveld: De Poortvlietexperience. Ga met 
de krimpgroeier op kabouteravontuur (vanaf 4 jaar onder 
begeleiding) of ga op zoek naar de kabouters in de kasteeltuin 
(voor kinderen vanaf 2 jaar en iedereen die gek is op kabouters) 
www.kasteelgroeneveld.nl

4 ZA Muiderslot: Fit Food Workshop (t/m 12 jaar) 
Tijdens deze workshop kom je veel te weten over gezond eten, 
zowel vroeger als nu! Meer info & reserveren: 
www.muiderslot.nl

5 ZO De Studio (Marineterrein Amsterdam) Bits of You 
Ontdek tijdens deze leuke interactieve tentoonstelling alles over je 
digitale sporen. Te zien t/m 9 januari.  Meer info: 
www.nemosciencemuseum.nl

5 ZO Geologisch Museum Hofland: Honger naar metalen
Hoewel er volop metalen in de aarde zitten, is maar een klein deel 
als erts via mijnbouw te winnen. Mijnbouw kost veel energie en 
brengt schade toe aan natuur en milieu. Gelukkig zijn metalen 
goed opnieuw te gebruiken. Kom langs en maak kennis met ertsen 
en metalen. Activiteiten voor kinderen:  5 september: Rolstenen 
beschilderen, 3 oktober: Start je eigen verzameling & 7 oktober: 
Maak een kijkdoos  Kijk voor meer informatie op: 
www.geologischmuseumhofland.nl 

TIP Kom uitwaaien op Pampus voor het spannendste dagje uit! 
Geheime tip: De geest van Pampus… Er wordt gefluisterd dat de 
geest van een soldaat in de ondergrondse gang rondspookt…. 
www.pampus.nl

11 ZA Open Monumentendag 2021
Bezoek dit weekend een monument bij jou in de buurt! Er is van 
alles te zien en beleven! 
www.openmonumentendag.nl

11 ZA Dudok Architectuur Centrum: De Gooische Moordenaar
Wist je dat er vroeger een tram reed door het Gooi? Dit weekend 
kan je hem (her)beleven! Kijk voor meer info op: 
www.visitgooivecht.nl/nl/zien-doen/erfgoedfestival

11 ZA Vuurol Lage Vuursche 2021
Bezoek dit weekend dit leuke theaterfestival voor jong & oud! Let 
op! Dit jaar alleen online ticketverkoop! Kijk voor meer info: 
www.vuurol.nl

11 ZA Singer Laren: Hans en Grietje (3+)
Een leuke familievoorstelling naar het beroemde sprookje, maar 
dan net even anders. Aanvang 15.00 uur. 
www.singerlaren.nl

11 ZA Tolhuistuin Amsterdam: KinderMuziekFestival
Ga dit weekend mee op muzikaal avontuur door de stadsjungle 
tijdens dit leuke festival voor de hele familie! Meer info:
www.kindermuziek.nl/kindermuziekfestival/amsterdam

18 ZA World Cleanup Day 2021
Tijdens deze wereldwijde opruimactie is het doel zoveel mogelijk 
zwerfafval op te ruimen. Help jij vandaag ook mee? Meer info:
www.worldcleanupday.nl

19 ZO De Stern landt op Pampus! 
Ontdek de natuur van het IJsselmeer door de ogen van deze 
bijzondere vogel! Te zien t/m 28/11. Meer info:
www.pampus.nl/doe/expositie-de-stern-landt-op-pampus

19 ZO Outdoor XXL Kofferbak Sale
Kom  shoppen voor je kids of verdien simpel wat bij door 
die kasten van je kids uit te mesten en te verkopen! 
DOORSTROOMEVENEMENT, geen Corona toegangsbewijs nodig! 
Nieuw & 2e hands kinderkleding, speelgoed, accessoires etc voor 
kids van 0 tot 12 jaar. Evenemententerrein aan de IJsbaan in Baarn. 
van 10.00 tot 14.00 uur.
www.Kinderbeursxxl.nl/kofferbaksale

22 WO Herfst! 
TIP Wist je dat er deze herfst er weer van alles te beleven is op Hoeve 

Ravenstein? Kijk op de site voor het aanbod: 
www.hoeveravenstein.nl/herfst-activiteiten
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25 ZA Boerderij Nieuw Slagmaat Bunnik: Appelplukdagen
Kom dit weekend je eigen appels plukken! Zelf geplukt smaakt 
toch het lekkerst! Kijk snel voor meer info op: 
www.nieuwslagmaat.nl/zelfpluk

26 ZO Theater Spant!: Veterstrikconcert (4+)
Een heus popconcert voor iedereen die al kan veterstrikken of het 
nog moet leren. Aanvang 14.00 uur. 
www.spant.org/voorstellingen/veterstrikconcert-2

TIP Maak eens een tochtje met een fluisterboot over het 
Naardermeer en geniet van de prachtige natuur!! www.
natuurmonumenten.nl

OKTOBER

TIP Kasteel Groeneveld, kom je de kabouters helpen in het 
kabouterhuis; soep koken, dieren beter maken, appels plukken en 
nog veel meer. Met behulp van een ‘krimpgroeier’ word je zo klein 
als een kabouter en kun je aan de slag. www.kasteelgroeneveld.nl

TIP Huizer Museum: Steek je neus in de lucht. Download deze 
leuke speurtocht en ontdek de leuke bijzondere windwijzers in het 
oude dorp van Huizen! 
www.huizermuseum.nl

2 ZA Open Dag Amsterdam Science Park
Neem vandaag een kijkje in de keuken van de wetenschapper! 
12.00-17.00 uur. (onder voorbehoud, check de site!) 
www.cwi.nl/events/2021/cwi-open-dag-2-oktober-2021

3 ZO Nationaal Bomenmuseum Doorn: Peertje! (6+)
Omgaan met de waarheid is niet altijd makkelijk. Een grappige 
muzikale familievoorstelling. Zie voor meer info: 
www.bomenmuseum.nl/ontdek-het-museum/activiteiten/

3 ZO Theater De Boerderij: Casier & Co- Moes (3+)
De poëtische peuter- en kleutervoorstelling ‘Moes’ won de Zilveren 
Krekel 2017. Aanvang 11.30 uur. 
www.spant.org/voorstellingen/casier-co

4 MA Dierendag! 
6 WO Kinderboekenweek! 
6 WO Vonk in de Wijk Hilversum: Bomen met Roos

Kom meer te weten te komen over bomen: welke hier groeien, wat 
ze allemaal kunnen, maar ook welke betekenis ze hebben. Info:
www.vonkindewijk.nl

9 ZA Het Stenen Hoofd Amsterdam: Jonas in de walvis (8+)
Muziektheatervoorstelling gespeeld op een speciale locatie: 
midden in de buik van de walvis. Info & reserveren:
www.krakeling.nl/programma/jonas-in-de-walvis-2

10 ZO OERRR: Struinen met de boswachter in het herfstbos (4+)
Wandel mee met de boswachter over de buitenplaatsen van 
's-Graveland en ontdek het herfstbos! 10, 16 & 20 oktober. 
www.natuurmonumenten.nl

13 WO Cinekid Festival 2021
Vanaf vandaag kan je weer genieten van dit leuke film-, televisie-, 
en Nieuwe Mediafestival, zowel thuis als op locatie! 
www.cinekid.nl

15 VR Kermis Hilversum (onder voorbehoud) 
Het mag weer!! Kom zwieren en zwaaien op deze gezellige 
kermis!! 15/10 t/m 24/10
www.visitgooivecht.nl/nl/uitagenda/271721414/afgelast-konings-
kermis-hilversum

16 ZA Internationaal Theater Amsterdam (ITA): Hans en Griet (7+)
Een grimmige eigentijdse familievoorstelling naar het beroemde 
sprookje... Te zien op 16 & 17 oktober.
www.ita.nl

17 ZO DeLaMar Theater: Pieter Konijn (2+) 
Een grappige, muzikale en interactieve voorstelling voor de 
allerkleinsten. 14.00 & 16.00 uur. 
www.delamar.nl/voorstellingen/pieter-konijn

22 VR Singer Laren: Superjuffie (5+)
Een leuke voorstelling over een wel heel bijzondere juf… Aanvang 
16.00 uur. 
www.singerlaren.nl
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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. 035-
6917299 of nathalie@nardinckmedia.nl.
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Vanaf 25 augustus
(instroom gedurende de cursus is mogelijk)

Teken- en Schildercursussen 
in een ontspannen sfeer voor kinderen van 7 t/m 14 jaar

 in het Atelier achter het Brinkhuis, Brink 29, Laren. 
Drie groepen verspreid over woensdag- en donderdagmiddagen. 

Docent Emilie Lindenbergh. 
Prijs: € 140- of € 154,- voor 14 lessen inclusief materiaal.
elindenbergh@yahoo.com • 06 30276087 

www.emilielindenbergh.com

22 VR Nationale Opera & Ballet: Een lied voor de maan (6+)
Een jeugdopera naar het boek van Toon Tellegen. Te zien tijdens de 
herfstvakantie en diverse data in november. 
www.operaballet.nl

23 ZA Muiderslot: Ridderweekend
Dit weekend logeren er echte ridders op het kasteel! Kom jij kennis 
met ze maken? Info & reserveren:
www.muiderslot.nl/agenda/ridderweekend/2021-10-23/

23 ZA Hoeve Ravenstein: Maak je eigen herfstschilderij! (4+) 
Maak met natuurlijke materialen een prachtig herfstschilderij! 
Aanvang 11.00 & 14.00 uur. 
www.hoeveravenstein.nl/herfst-activiteiten

24 ZO Eye Filmmuseum Familiedag
Spelen en speuren voor kinderen tot en met 12 jaar. Vandaag leer 
je de geheimen kennen van het museum. Kijk voor het programma 
op:  
www.eyefilm.nl/familiedag 

24 ZO Van Houtenkerk Weesp: SoWhat Familieconcert (2+)
Een leuk interactief familieconcert: klassieke, jazzy en speelse 
klanken voor kinderen van 2 tot 100! Aanvang 11.00 uur. 
www.stadsherstel.nl

24 ZO Muziekcentrum van de Omroep: Orkaan - Dromenblazers
Fantasie, hoe klinkt dat eigenlijk? Van Gershwin tot Mahler tot 
Dvorák en meer. Want in dromen kan alles! Aanvang 11.00 uur.
www.mcogebouw.nl/agenda/dromenblazers

30 ZA Theater De Krakeling: Ik eh.. Ik (8+)
Doorgedraaid muziektheater voor iedereen die wel 
eens vastloopt. Aanvang 14.30 uur.
www.krakeling.nl/programma/ik-eh-ik

31 ZO Halloween! 
31 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: TAKATÁ TAKATÁ (5+)

Ga met de kleurrijke flamencodanseres Karen mee op een werelds 
ritmisch avontuur! Aanvang 13.30 uur. Voor meer info: 
www.muziekgebouw.nl

31 ZO Theater Spant!: Checkpoint Vetter dan Ooit (8+)
Een show vol ontploffingen, interactie en spectaculaire tests die 
nog nooit eerder in een theater zijn uitgevoerd! Check snel: 
www.spant.org/voorstellingen/checkpoint-8
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POORTVLIETEXPERIENCE
KASTEEL GROENEVELD

Zelf soep koken, helpen in het 
dierenziekenhuis en alles 

weten over poep? Op de zolder 
van Kasteel Groeneveld ga je
met de krimpgroeier zelf op 

kabouteravontuur
vanaf 4 jaar onder begeleiding

Het wemelt van de kabouters 
in de kasteeltuin. Vind jij ze? 
voor kinderen vanaf 2 jaar en iedereen 

die gek is op kabouters


