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Reserveringen en informatie:
tel. 070-2211761  •  info@playandbounce.nl

www.playandbounce.nl

 Play & Bounce op de Pier!
“A whole world of fun!”

Onze attracties: Een speelparadijs met 
een ‘Soft Play Park’ (klimblokken, grote 
zachte Lego bouwstenen), een ballenbak 
en glijbanen. Een trampoline park met 8 
grote trampolines en 4 zij-trampolines.
Super leuk ook voor een kinderfeestje.
De ouders bieden wij gratis entree! 

Kinderfeestje 5+
in het theater

Betoverende voorstellingen

elke woensdag en zaterdag om 14.00 uur

Frankenstraat 66 | 2582 SM Den Haag | 070-3559305

www.koomanspoppentheater.nl

mailto:info@playandbounce.nl
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SEPTEMBER

TIP Academy of Vocal Arts: wil jij echt leren zingen, het verkennen van klanken in 
jezelf en leren hoe je samen kunt zingen? Kinderen die benieuwd zijn kunnen een 
kennismakingspakket nemen om te ontdekken of ze het ook echt leuk vinden!  
www.acva.nl

TIP Zuiderparktheater: Familievoorstellingen in de openlucht. In september blijft 
het openluchttheater ook open met vijf verschillende kindervoorstellingen op de 
woensdagmiddagen. Zo is er een muzikale reis met Jeritza Toney, poppenspel 
Tarzan, vertelvoorstelling Verhalen van Koning Aap, André het Astronautje en 
Kikker zingt en leest voor. 
www.zuiderparktheater.nl

3 VR UIT Festival Den Haag
Kom dit weekend kijken en beleven wat het nieuwe culturele seizoen te bieden 
heeft! 3 t/m 5 september 
www.uitfestivaldenhaag.nl/festivalprogramma

TIP Familietentoonstelling ‘Geheimschrift’ in Huis van het boek. Dwaal rond in 
een doolhof vol geheimschriften en ga aan de slag met spannende opdrachten 
rond mysterieuze objecten uit de verschillende culturen. Hoe ontcijfer je 
spijkertabletten uit 2000 voor Christus, papyrusrollen uit het begin van de 
jaartelling, quipu van de Inca’s uit 1500, 17deeeuwse ingenieus gevouwen 
brieven, of versleutelde boodschappen van de Enigma-codeermachine. T/m 
24.10.2021 www.huisvanhetboek.nl 

5 ZO De Haagse Kinderboekenwinkel: Alice Zomerfestijn
Een leuke middag met o.a theater, muziek, workshops en nog veel meer! 12.00-
17.00 uur.
www.dehaagsekinderboekwinkel.nl

TIP 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

8 WO Theater Dakota: Fien & Teun Het Grote Dierenfeest
In hun eerste bioscoopfilm maken Fien en Teun er een feestje van! 
Aanvang 13.30 uur. 
www.theaterdakota.nl/event/fien-teun-het-grote-dierenfeest

TIP Laaktheater is weer open met mooie films en voorstellingen, leuke lessen en 
heel veel activiteiten. Bv Urban Lab (6+) iedere woensdag van 13:00 tot 16:00 
uur, gratis incl. lunch. Zie het sept. - okt. programma op www.laaktheater.nl

10 VR Circusstad Festival Rotterdam
Dit weekend is Circusstad Festival terug met een extra editie! Komt dat zien op 
het Schouwburg- & Deliplein! www.circusstad.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 Kooman's Poppentheater: De Apenbroodboom (5+)
Een leuke familievoorstelling met o.a. Wasco de Wasbeer en Max de Mol. 
Aanvang 14.00 uur. 
www.koomanspoppentheater.nl

12 ZO 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. www.forten.nl/activiteiten/evenementen/fortenfestival/

TIP Play & Bounce op de Pier!! Deze indoor-attractie is een waar Walhalla voor de 
kinderen, perfect te combineren met een bezoek aan het strand. Kortom een 
heerlijk dagje Scheveningen! Een speelparadijs, bestaande uit een 'Soft Play 
Park’ voor kinderen tot 10 jaar. Reserveringen en informatie: tel. 070-2211761, 
www.playandbounce.nl.

15 WO Zuiderparktheater: André het Astronautje (4+)
In deze voorstelling maak je op speelse wijze kennis met de ruimtevaart. Aanvang 
14.00 uur.  www.zuiderparktheater.nl

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

18 ZA AFAS Circustheater: Disney's Aladdin
Een leuke familiemusical gebaseerd op de succesvolle animatiefilm. Te zien van 
18/9 t/m 28/11. Info & boeken: 
www.stage-entertainment.nl/nl/shows/musical/aladdin

19 ZO Rotterdams Philharmonisch Orkest: Peter en de wolf (4+)
Het misschien wel allerbekendste muzikale sprookje komt vanmiddag tot leven. 
Met o.a. Jamai Loman.
www.gergievfestival.nl

19 ZO Laaktheater, Robbie & Roef (4+)
Avontuurlijke en fantasievolle voorstelling over verder kijken dan je neus lang 
is, vriendschap, verbinding én elkaar kwijtraken. 15:00 uur, Euro 4,-- incl. 
pannenkoek en limonade.
www.laaktheater.nl

22 WO Zuiderparktheater: Kikker zingt en leest voor (3+)
Kikker zingt de leukste liedjes uit zijn eigen musicals en vertelt over zijn 
avonturen. Aanvang 14.00 uur. 
www.zuiderparktheater.nl

25 ZA Vliegerfestival Scheveningen (onder voorbehoud) 
Vliegerfestival Scheveningen is het grootste internationale vliegerevenement van 
Nederland. 25 & 26 september. Info op: 
www.vliegerfeestscheveningen.nl

26 ZO De Nieuwe Regentes: Wacht 's even (1+)
Een muzikale voorstelling voor de allerkleinsten. Aanvang 10:00 & 11:30 uur 
Meer info & tickets: 
www.denieuweregentes.nl

28 DI Het Nationale Theater: Trojan Wars
Een groots opgezette voorstelling vol visueel spektakel, Griekse mythologie, 
extase en avontuur. 28/9 t/m 27/11 Info:  
www.hnt.nl

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
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FAMILIETENTOONSTELLING ‘GEHEIMSCHRIFT’ 
Dwaal rond in een doolhof vol geheimschriften en ga aan de slag met 
spannende opdrachten rond mysterieuze objecten uit de verschillende 
culturen. 

Hoe ontcijfer je spijkertabletten uit 2000 voor Christus, papyrusrollen 
uit het begin van de jaartelling, quipu van de Inca’s uit 1500, 17de-
eeuwse ingenieus gevouwen brieven, of versleutelde boodschappen 
van de Enigma-codeermachine? Een vrolijke en leerzame tocht voor 
de hele familie! 

BOEK ONLINE JE TICKET(S) OP
HUISVANHETBOEK.NL
LOCATIE: PRINSESSEGRACHT 30, DEN HAAG

VOLG ONS OP SOCIAL 

GEHEIM-
SCHRIFT
TE ZIEN T/M 24.10.2021



OKTOBER

TIP Kinderboekenmuseum: De Voorleestent Voorlezen: je kunt er als (groot)
ouders niet vroeg genoeg mee beginnen. Om het nóg magischer te maken 
opent het Kinderboekenmuseum op 16 september een nieuwe experience voor 
de allerkleinsten. www.kinderboekenmuseum.nl

2 ZA Kooman's Poppentheater: Zevenslapers (5+)
Een leuke voorstelling over de nogal slaperige muizen Mies en Dorus. Aanvang 
14.00 uur. www.koomanspoppentheater.nl

3 ZO Amare: Jokie & Jet (2+)
De Efteling-musical Jokie en Jet komt vandaag naar Den Haag!! Aanvang 13.30 
en 16.00 uur. Reserveren via: www.amare.nl

6 WO Kinderboekenweek! 
TIP Voor het leukste dagje uit of kinderfeestje ga je natuurlijk naar Monkey Town 

Den Haag! Nu tweede kind gratis entree bij inlevering van advertentie elders in 
deze agenda! www.monkeytown.eu/denhaag

8 VR Laaktheater, Rock’n’Roll Eddie (6+)
Een wetenschappelijk experiment loopt uit de hand. 19:00 uur, € 4,-- incl. 
drankje. (Pools gesproken) www.theaterdakota.nl

8 VR Theater Dakota: Babyconcert (0+)
Klassieke concertjes speciaal voor je baby! Aanvang 10.00 uur. 
www.theaterdakota.nl

9 ZA Theater Walhalla Rotterdam: De Verdwaalde Viking (7+) 
Een humoristische, mysterieuze en spannende vertelvoorstelling over 
vertrouwen en vooroordelen. Aanvang 19.30 uur. 
www.theaterwalhalla.nl

10 ZO Theater Ludens: Plons/Spring (4+) 
Een poppentheatervoorstelling over een dappere kleine kikker. Aanvang 14.00 
uur. www.theaterludens.nl

TIP Lady Lemonade: De grote Dierengeluidenspeurtocht. Download deze leuke 
interactieve speurtocht en beleef spannende avonturen in je eigen buurt!  
www.ladylemonade.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

14 DO Omniversum: Dino's van de Zuidpool
Zo'n 250 miljoen jaar geleden was Antarctica de thuisbasis van dinosaurussen en 
amfibieën. Te zien vanaf 14/10. www.omniversum.nl

15 VR Festival De Betovering 2021
Internationaal kunstfestival voor de jeugd met voorstellingen en workshops. 15 
t/m 23 oktober. Laat je ontroeren, verrassen, lachen en kippenvel krijgen tijdens 
een theater- of dansproductie, doe mee aan uitdagende workshops en nog veel 
meer! Kijk voor het programma op:  www.debetovering.nl

 

Kinderfeestjes • Schoolreisjes • Dagjes Uit
Familiefeesten • Verjaardagsfeesten

Tweede kind
Gratis entree!

Bij inlevering van deze Advertentie

niet geldig voor feestjes, niet inwisselbaar voor geld
maximaal 1 kortingskaart per kind, Geldig tot 31 oktober 2021

OPENINGSTIJDEN:

7 DAGEN

PER WEEK

9:00 TOT 18:00 UUR

MONKEY TOWN DEN HAAG
westvlietweg 55

2491 ed den haag
t. 070 - 209 20 25

www.monkeytown.eu/denhaag
/monkeytowndenhaag

u kunt bij ons GRATIS parkeren!
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OKTOBER

FAMILIEVOORSTELLINGEN IN DE OPENLUCHT
In september zijn er vijf verschillende 
kindervoorstellingen op de woensdagmiddagen. 

• Muzikale reis met Jeritza Toney
• Poppenspel Tarzan
•  Vertelvoorstelling Verhalen van Koning Aap
• André het Astronautje
• Kikker zingt en leest voor

Kijk op www.zuiderparktheater.nl voor kaartjes.

16 ZA SS Rotterdam: Hans Klok and Friends
De magie van Hans Klok mag je eigenlijk niet missen! 16, 17, 22, 23 & 24 
oktober. Voor meer info: 
www.hansklokshow.nl

17 ZO Amare: 1001 Nachten Muziekfeest ft. Boef
Een muzikaal feest over plezier in klassieke muziek, voor iedereen. Van jong tot 
oud. Aanvang 14.15 Meer info & tickets
:www.amare.nl

17 ZO Koninklijke Schouwburg: Het eind van het begin van het einde (8+) 
Deze familievoorstelling start waar normaal alle anderen eindigen. Door Theater 
Artemis. Aanvang 19.00 uur. www.hnt.nl

20 WO Theater Ludens: Alice in Wonderland (4+)
Het beroemde verhaal van Alice in een eigentijdse frisse versie. Leuk voor jong 
en oud! Aanvang 11.00 uur.  
www.theaterludens.nl

TIP Museum Vlaardingen: Bezoek deze leuke tentoonstelling over het leven van 
Bassie & Adriaan! Te zien t/m 24 oktober. 
www.museumvlaardingen.nl

TIP LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen (3+) Leuk voor in de 
herfstvakantie! Info & reserveren: 
www.legolanddiscoverycentre.com/scheveningen

23 ZA Maaspodium R'dam: Fat Boys (6+) 
Grappige, rauwe komedie en tevens ode aan alle onhandelbare jongetjes op 
deze wereld. Aanvang 15.00 uur.  www.maastd.nl

TIP Kooman's Poppentheater: Kinderfeestje 5+ in het theater Betoverende 
voorstellingen elke woensdag en zaterdag om 14.00 uur. 
www.koomanspoppentheater.nl of 070-3559305

TIP Het Kralingse Bos R'dam: De Grote Schijn. Laat je tijdens een bijzondere 
wandeltocht verwonderen door een geheel nieuwe show vol innoverende 
snufjes en mysterieuze verrassingen! 14 t/m 31 oktober. 
www.degroteschijn.nl/rotterdam

30 ZA Belasting & Douane Museum: FIOD-Fraudebestrijding 
Een tentoonstelling en escaperoom in een. Stap in de schoenen van een FIOD-
rechercheur en ga zelf aan de slag. T/m 31/10. 
www.bdmuseum.nl

31 ZO Halloween! 
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Doe 
mee!

Musicalles 
voor

iedereen, 
altijd in 
de buurt.

Talent

Academy

& 12+
4 t/m
12 jaar

Powered by De Nederlandse Musicalschool

033 - 888 69 55 
service@telekidsmusicalschool.nl
telekidsmusicalschool.nl

Schrijf je nu in voor 
het nieuwe   
schooljaar

2021-2022!


