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UP Events 
Kidskampen 

  
 

Escape Rooms
Bubbel Voetbal

Virtual Reality
Boogschieten

Lasergamen
Schilderen

En nog
veel meer!

 

8 - 13 jaar
Zonder overnachtingen
Indoor & Outdoor
activiteiten

Boek via:
www.upeventskids.nl

Onze locatie ligt aan de
westkant van Amsterdam,
op 10 minuten rijden van
Haarlem af.

Wij organiseren ook te
gekke kinderfeestjes!

Stel je eigen pakket samen

Avontuurlijke activiteiten
   voor kids vanaf 8 jaar

 Ook keuze uit een
    Kids lunch of Kids menu 

Boek via:
www.kinderfeestjeamsterdam.nl
of bel naar: 020-3375191

In alle schoolvakanties
De tijd van je leven!

Scan de QR-code
voor meer info:



ALLES VAN

Actie loopt vanaf 15 nov 2021 T/M 30 jan 2022
*Niet geldig in combinatie met andere kortingen

Alleen bij:

Binnenweg 68
Heemstede

T: 023 - 529 01 38

www.bbprintoffice.nl

-25%
        KORTING



NOVEMBER

TIP Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude: Boerderijfratsen, het leukste uitje voor 
groep 1 en 2! Kijk voor informatie op: www.spaarnwoude.nl/zorgvrij

3 WO De Toverknol: Tovenaar van Oz (5+)
Een humoristische, Toverknolse bewerking op het Amerikaanse kinderboek van 
Lyman Frank Baum. Aanvang 14.00 uur. www.detoverknol.nl/kindervoorstellingen-
haarlem

TIP De Week van de Mediawijsheid van 5 t/m 12 november is het de Week van de 
Mediawijsheid. Het thema dit jaar is ‘Samen sociaal online’. Kun je als ouder wel 
wat hulp gebruiken bij het veilig gebruik van internet van je kinderen? Neem 
dan deel aan een van de webinars. Voor ouders hebben ze daarnaast de meest 
geschikte apps voor kinderen op een rijtje gezet. Heel handig! En speciaal voor 
kinderen organiseren ze in de Bibliotheek op zaterdag 6 november de Mad Science 
Dag. Geef je snel op!  www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/mediawijsheid

5 VR  Natuurwerkdag 2021
Steek vandaag of morgen samen met vele anderen de handen uit de mouwen in de 
natuur! Meer info:  www.natuurwerkdag.nl

5 VR Kennemer Theater: Romeo en Julia (10+)
De pizza's vliegen je om de oren in deze bijzondere bewerking van dit 
wereldberoemde verhaal! Aanvang 19.30 uur. www.kennemertheater.nl

6 ZA Kunstlijn Haarlem: KinderKunstlijn
Maak dit weekend een wandeling door de stad langs Kunstlijn-locaties en 
inloopworkshops bij musea. Kijk op:  www.kunstlijnhaarlem.nl

TIP UP Events Kids organiseert te gekke kinder- en verjaardagsfeestjes. Ze hebben 
super leuke activiteiten waardoor jouw feestje gegarandeerd een succes wordt! 
Denk hierbij onder andere aan lasergamen, boogschieten, bubbelvoetbal, VR 
experience en zelfs een escape room! Stel je eigen pakket samen. 
www.kinderfeestjeamsterdam.nl

TIP Boek nu je kinderfeestje bij MonkeyTown Uitgeest!! 
www.monkeytown.eu/uitgeest/kinderfeestjes

11 DO Sint-Maarten
13 ZA De Meerse: Het Ding (8+)

Een filmische theatervoorstelling die kijkt als een spannende serie, met Beumer & 
Drost. Aanvang 19.30 uur.  www.demeerse.nl

14 ZO Intocht Sinterklaas 2021
Vandaag komt de Sint aan in Haarlem. Hoe precies, is nog een beetje onduidelijk. 
Hou daarom de site maar goed in de gaten!  www.sintintochthaarlem.nl

TIP Zwemmen tussen de bollenvelden. Tussen de bollenvelden in Lisse ligt 
Zwembad De Waterkanten. Met een 25-meter (wedstrijd)bad, een recreatiebad, 
een 60-meter lange glijbaan, een duikplank en peuterbad is er van alles te beleven. 
Het sportcentrum heeft voldoende gratis parkeergelegenheid, is goed bereikbaar 
met OV en is rolstoelvriendelijk. www.dewaterkanten.nl

TIP Nu bij B & B Print en Office: alles van Stabilo met 25% korting!! www.printoffice.nl
19 VR Viering Verjaardag van Haarlem

Dit weekend is het 776 jaar geleden dat Haarlem stadsrechten kreeg en dat wordt 
gevierd! Kijk op de site wat er te beleven is!  www.visithaarlem.com

20 ZA Theater Elswout: Monkie (0+)
Een leuke voorstelling voor het hele gezin rondom het beroemde knuffelaapje. 
Aanvang 10.00 uur. www.theaterelswout.nl

21 ZO Vuurlinie Beverwijk: De Muziektuin met Sara en Opa Kees (4+)
Een interactieve muzikale voorstelling voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
Aanvang 10.00 & 11.00 uur.  www.vuurlinie-events.nl

23 DI Muiderslot: Sinterklaas in het kasteel
Wist je dat Sinterklaas als hij in Nederland is altijd op het Muiderslot logeert? Vanaf 
23/11 is er van alles te beleven op het slot! www.muiderslot.nl

27 ZA Hemlab Zaandam: Helaas Speculaas! (7+)
Kom bij het lab onderzoek doen naar de echtheid van gevulde speculaas.  Ook op 
4/12. www.hemlab.nl

28 ZO De Schuur: Meisjes pakken de jongens! (8+) 
Een ode aan meisjes die in bomen klimmen en jongens op ballet. 
Aanvang 15.00 uur.  www.toneelschuur.nl

28 ZO Philharmonie: Baboesjka & het Russische Beest (6+)
Een muzikale familievoorstelling met Russische muziek naar het beroemde verhaal. 
Aanvang 14.30 uur.  www.theater-haarlem.nl

28 ZO Teylers Museum: Coco kan het! (4+)
Coco is een kleine kraai en moet gaan leren vliegen van zijn mama.. Een leuke 
muzikale workshop. Meer info:  www.teylersmuseum.nl

Kijk op www.dewaterkanten.nl

Vrij zwemmen in 
de kerstvakantie?

 
Kom naar Zwembad De Waterkanten 
in Lisse (slechts 20 min. rijden vanuit 
Haarlem)

DECEMBER
1 WO NedPhO-Koepel A'dam: Sinterklaasconcert (3+)

Kom samen liedjes zingen en muziek voor maken voor Sinterklaas. Misschien komt 
hij wel langs! Aanvang 15.00 uur.  www.orkest.nl

www.spaarnwoude.nl/zorgvrij
www.detoverknol.nl/kindervoorstellingen
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/mediawijsheid
www.natuurwerkdag.nl
www.kennemertheater.nl
www.kunstlijnhaarlem.nl
www.kinderfeestjeamsterdam.nl
www.monkeytown.eu/uitgeest/kinderfeestjes
www.demeerse.nl
www.sintintochthaarlem.nl
www.dewaterkanten.nl
www.printoffice.nl
www.visithaarlem.com
www.theaterelswout.nl
www.vuurlinie-events.nl
www.muiderslot.nl
www.hemlab.nl
www.toneelschuur.nl
www.theater-haarlem.nl
www.teylersmuseum.nl
www.orkest.nl




Al vanaf €3,50 
per kind

Gratis parkeren!

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)

het leukste
schoolreisje voor

groep 1 en 2!

Boerderijfratsen,

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

informatieboerderijzorgvrij.nl

Corona
proof!
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TIP Een avontuurlijk kamp tijdens de schoolvakanties! Een te gek kamp voor 
kinderen van 8 tot 13 jaar oud aan de westkant van A’dam! De kampen zijn 
zonder overnachtingen maar bomvol sportieve, creatieve en avontuurlijke 
activiteiten, zowel indoor als outdoor. Denk hierbij aan bubbelvoetbal, lasergamen, 
boogschieten, schilderen en nog veel meer! www.upeventskids.nl 

TIP Amsterdam Light Festival #10 Bezoek de 10e editie van dit bijzondere festival! 
Vanaf 2 december. Voor meer info zie:  www.amsterdamlightfestival.com

4 ZA Theater De Krakeling: Sinterklaasrevue (3+)
Een onvergetelijk, muzikaal Sinterklaasfeest voor jong en oud! 4 & 5 december! Kijk 
snel op:  www.krakeling.nl

5 ZO Sinterklaas! 
5 ZO BuitenFit Haarlem: Ouder & Kind Bootcamp

Een leuke bootcamp voor het hele gezin. Start 10.15 uur. Ook op 12 december. Meer 
info & aanmelden:  www.buitenfithaarlem.nl

10 VR Stadsschouwburg: Hans en Griet (7+)
Een bitterzoete mix van opera, spel, zang, hiphop en dans naar het bekende 
sprookje. Aanvang 19.30 uur. Meer info:  www.theater-haarlem.nl

10 VR Badhuis Leidsebuurt: Hørspel uit het Høge Nørden
Een doldwaze, razendsnelle en bomvolle familievoorstelling! 10, 11 & 12 december. 
Kijk op:  www.tglava.nl

11 ZA Nationale Opera & Ballet: Notenkraker & Muizenkoning
Een feestelijk sprookje in Hollandse sferen dat onlosmakelijk is verbonden met de 
decembermaand. Van 11/12 t/m 2/1 www.operaballet.nl

11 ZA Kerstmarkt Haarlem
De binnenstad wordt dit weekend omgetoverd tot één grote kerstmarkt! Gezellig! 
www.visithaarlem.com

12 ZO Vuurlinie Beverwijk: Woezel & Pip Minishow (2+)
Dans, zing en spring mee met je favoriete vriendjes! 11.00, 14.00 & 16.15 uur. 
www.vuurlinie-events.nl

17 VR ElfsRun Haarlem 2021
Ren met al je elf, rendier of santa vrienden één of meerdere rondjes van elk 750 
meter om de kerk! Aanmelden via: www.santarunhaarlem.nl

17 VR Stadsschouwburg: Paleis der Wonderen (8+)
Een muzikale familietheatershow met spektakel, acrobatiek, humor en poëzie in 
een magisch winterlandschap. Vanaf 17/12:  www.theater-haarlem.nl

18 ZA Hemlab Zaandam: Vuur & Licht! (7+)
Een leuke workshop die alles met de tijd van het jaar te maken heeft!
 Aanvang 15.00 uur.  Kijk voor meer info op:  www.hemlab.nl

19 ZO Theater Elswout: Een Kerstverhaal.. (0+)
Speciaal voor kerst presenteert Wijnand Stomp een prachtige interactieve 
kerstverhaal. 18, 19, 24, 25 en 26 december. www.theaterelswout.nl

21 DI Winter! 
22 WO Koninklijk Theater Carré: Wereldkerstcircus 2021

Het kerstcircus wat je een keer gezien moet hebben! Van 22/12 t/m 9/1!  Komt dat 
zien!  www.carre.nl

TIP Vier je kerstvakantie in het Frans Hals museum. Neem je (groot)ouders mee 
naar het museum! Kom naar de familiedagen in de kerstvakantie en doe mee met 
de kindertour of de schilderworkshop. www.franshalsmuseum.nl

24 VR Kerstsamenzang Nieuwe Kerksplein
Een gezellig samen zijn op een bijzondere avond. Vanaf 20.00 uur. 

25 ZA Kerst! 
26 ZO Kerstcircus Haarlem 

Bezoek tijdens de kerstvakantie dit geweldige circus met o.a Hans Klok! Dagelijks 
vanaf 22 december t/m 9 januari! www.nederlandsekerstcircussen.nl

27 MA Philharmonie: Musical4daagse (6+)
Deze kerstvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar zelf op het toneel staan! Kijk 
voor meer informatie op: www.theater-haarlem.nl

TIP Scheepvaartmuseum: Waar is Willem? (3+) Kom meer te weten over vader & zoon 
Willem van de Velde, twee bekende zeeschilders uit de 17de eeuw in deze leuke 
interactieve tentoonstelling! Van 26/12 t/m 9/1 
Kijk voor meer info op: www.hetscheepvaartmuseum.nl/

29 WO De Meerse: Het Grote Mad Science Theaterfeest (5+)
Maak kennis met het leukste en meest spectaculaire uit de wereld van de 
wetenschap! Aanvang 14.00 uur.  www.demeerse.nl

30 DO Nationale Opera & Ballet: Goud (4+)
Aanstekelijk muziektheater over veel verlangen, alles krijgen en tóch niet genoeg 
hebben… Div. data,  meer info: www.operaballet.nl

JANUARI

1 ZA Gelukkig Nieuwjaar! 
4 DI Zaantheater: Checkpoint Theater (8+)

Theater saai? Deze show vol ontploffingen en andere gekkigheid in elk geval niet! 
Aanvang 11.00, 13.30 & 16.00 uur. www.zaantheater.nl

4 DI Concertgebouw: Jazz op Recept (8+)
Maak kennis met de wereld van jazz tijdens dit coole concert! Div. uitvoeringen op 4 
& 5 januari! Info & reserveren:  www.concertgebouw.nl

6 DO Driekoningen! 
9 ZO Muziekgebouw A'dam: De koning bakt een huis (2+)

Een leuke voorstelling over bang zijn en durven. Aanvang 13.30 uur. Reserveren via: 
www.muziekgebouw.nl
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VIER JE 
KERSTVAKANTIE 
IN HET FRANS HALS 
MUSEUM 
Neem je (groot)ouders mee naar het 
museum! Kom naar de familiedagen in 
de kerstvakantie en doe mee met de 
kindertour of de schilderworkshop.  
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Tijdens de kindertour 
langs hoogtepunten in het 
museum ontdek je verhalen 
en doe je leuke opdrachten. 
Zo kijk je anders naar de 
schilderijen en elkaar. 

In de schilderworkshop 
kruip je in de huid van 
de beroemde schilders 
Frans Hals en Jacob 
Jordaens en maak je zelf 
een portret in hun stijl.

INFO EN TICKETS VIA 
FRANSHALSMUSEUM.NL/AGENDA
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