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Familieconcerten 
in Het Concertgebouw!

Voor alle kinderen 
en hun (groot)ouders 
Bestel nu kaarten

LEUKE COLLEGES IN EEN MUSEUM 
BIJ JOU IN DE BUURT: 

Bestaat het paradijs op aarde nog wel? 
Kunsthal KAdE, Amersfoort 

Maak je eigen musical  
Allard Pierson Museum, 
Amsterdam

Toeval bestaat niet! 
Museum Speelklok, Utrecht

Voor 
nieuwsgierige 
kinderen van 
8 t/m 12 jaar

www.museumjeugduniversiteit.nl

Kom naar de MuseumJeugdUniversiteit 
en haal je MJU-diploma!

MEER WETEN DAN
JE JUF OF MEESTER?



FEBRUARI

TIP Museum Speelklok: Toeval bestaat niet. Een interactieve 
tentoonstelling over zelfspelende muziekinstrumenten van de 
geniale instrumentenbouwer Diederich Nicolaus Winkel. T/m 11 
september. www.museumspeelklok.nl

TIP Artis: Kom warm de winter door! Ontdek alle tropische dieren in 
hun warme in hun warme binnenverblijven! T/m 6 maart. 
www.artis.nl/nl/te-doen-artis/dagagenda-activiteiten/warm-de-
winter-door-artis/

TIP Slimmer dan je juf of meester? Wil jij antwoord van 
wetenschappers en experts op spannende vragen? Kom dan naar 
de colleges van de MuseumJeugdUniversiteit; speciaal voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er 
is een college over. 
Schrijf je nu in op www.museumjeugduniversiteit.nl/

TIP RTL Telekidsmusicaschool & Nederlandse Musicalschool Doe 
mee met de proeflessen in februari! Musicalles voor iedereen, 
altijd in de buurt! www.telekidsmusicalschool.nl

19 ZA Klimbos Gooi-Eemland
Vandaag opent het klimbos in Lage Vuursche weer! Kijk voor meer 
info op:  www.klimbos.nl/locaties/gooi-eemland/

19 ZA Beurs van Berlage: Walking on Circus (4+)
Kom in de voorjaarsvakantie genieten van betoverend en 
spectaculair circus! 19 t/m 27 februari. Meer info:
www.boostproducties.nl

20 ZO Tivoli Vredenburg: Be Opera (5+)
Een boeiende voorstelling om zo een laagdrempelige manier 
kennis te maken met opera. Aanvang 14.00 uur. Meer info: 
www.tivolivredenburg.nl

TIP Kom genieten van levensechte dino's in de Kromhouthal in 
Amsterdam! Tot en met 27 februari. www.worldofdinos.nl

TIP Hou je van muziekspelen en ben je tussen 9 en 14 jaar? Doe 
dan dit jaar ook mee met de jaarlijkse muziekwedstrijd 
voor kinderen van Het Concertgebouw in Amsterdam. Alle 
muziekinstrumenten en stijlen mogen meedoen! En het maakt 
niet uit hoe lang je les hebt. Want winnen is niet belangrijk. Het 
gaat om het meedoen. Alle kids die zich aanmelden mogen gratis 
meedoen aan de workshop middag op 14 mei. Meld je aan op 
www.oncertgebouw.nl/concours

23 WO De Dillewijn Ankeveen: De Vliegende Hollander (7+)
Een muzikale en grappige voorstelling met laffe helden en 
heldhaftige lafaards! Aanvang 15.00 uur. www.dedillewijn.nl

TIP Bezoek eens het Koninklijk Paleis op de Dam in onze hoofdstad! 
www.paleisamsterdam.nl

26 ZA Podium Hoge Woerd: De Baron von Münchhausen  (7+)
Hiphop-theater collectief DIEHELEDING en Theater Sonnevanck 
brengen samen dit waargebeurde verhaal! Aanvang 15.00 uur.
www.podiumhogewoerd.nl

27 ZO Singer: De Sneeuwkoningin (3+)
Twee meisjes vertellen een verhaal. Of nee, ze spelen het. Het is 
hun lievelingsverhaal.. Aanvang 15.00 uur. Meer info: 
www.singerlaren.nl

27 ZO Stadsschouwburg Utrecht: Nijntje de musical (2+)
Een muzikaal feest vol vrolijke liedjes van Ivo de Wijs en natuurlijk 
Nijntje! Aanvang 13.30 & 15.30 uur. 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

27 ZO Muziekcentrum van de Omroep: Oorkaan Ensemble: Vier! (4+)
Het nieuw opgerichte Oorkaan Ensemble bestaat uit vier musici uit 
‘de vier windstreken’. Aanvang 11.00 uur. Meer info: 
www.mcogebouw.nl/agenda/vier/

MAART

TIP Adam VR Game Park: kom tijdens de voorjaarsvakantie naar het 
grootste VR Park van Nederland en ontdek de meest spannende 
games! www.adam-vr.com/nl/home-nl/

2 WO De Speeldoos: Dirk Scheele & de roep van de jungle! (2+)
Interactieve, muzikale belevenis met jungle-speeltuin! 
Aanvang 11.00 & 14.30 uur. 
www.speeldoosbaarn.nl

TIP Vier de naderende lente op het Muiderslot! Er is van alles te doen en te 
beleven! Tot en met 6 maart. 
www.muiderslot.nl/agenda/voorjaarsvakantie/

TIP Sonnenborgh by night! Sonnenborgh is in februari en maart extra veel 
open – in de avond! Kijk voor meer info op: www.sonnenborgh.nl/by-night
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Kinderactiviteiten 
Kasteel Groeneveld

Kabouterzolder  
4 t/m 8 jaar

Rebusraadsels in het park
v.a. 8 jaar

Boskabouters zoeken
peuters - 100 jaar

Zelfverdediging & Weerbaarheid
Zelfbeheersing (agressieregulatie)
Levenslessen (o.a. doelen stellen, respect,
(zelf-)discipline, houding, vertrouwen, focus,
teamwork, goede manieren, doorzettingsvermogen)
Grondmotorische bewegingsoefeningen
Ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden
Eigen bewustzijn en zelfontplooiing
Heel veel plezier!

In het Warrior Skillz® programma
leren wij uw kind onder andere:

! GRATIS PROEFLES !

AANMELDEN VOOR EEN PROEFLES:

WWW.WARRIORACADEMY.NL

VESTIGINGEN
IN:

 ALMERE,
BLARICUM,

LELYSTAD EN
AMERSFOORT



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.

Illustraties - ©Gaudi Hoedaya • DTP-werk: Irene Dubbeldam - www.irenedtp.nl

facebook.com/
gooischekinderagenda

MAART

5 ZA Natuurmonumenten ’s-Graveland: Knutselen voor vogels (4+)
Ga samen met de boswachter op ontdekkingsreis en help de vogels de 
lente door! Aanmelden via: www.natuurmonumenten.nl

6 ZO De Dillewijn Ankeveen: Eureka! (4+)
Een wonderlijk, beeldend verhaal over een meisje van acht dat de wereld 
zélf wil ontdekken. Aanvang 15.00 uur. www.dedillewijn.nl

TIP Studio’s Aalsmeer: One, de Musical. Een adembenemende 
familievoorstelling. Kijk voor informatie op: www.onedemusical.nl

TIP Warrior Skillz: Gratis proefles! Zelfverdediging, zelfbeheersing & 
zelfvertrouwen! Zie voor meer informatie de advertentie elders in deze 
agenda of kijk op: www.warrioracademy.nl

9 WO ITA (Stadsschouwburg): Introdans (6+)
Met Confetti presenteert Introdans een kleurrijk palet aan dans: van urban 
tot klassiek. Aanvang 16.00 uur. Meer info: 
www.ita.nl/nl/voorstellingen/confetti-6/2455567

10 DO Kasteel Groeneveld, altijd een uitje! Een familieuitje of een 
kinderfeestje? Bij Kasteel Groeneveld ben je aan het juiste adres. Daar valt 
van alles te beleven, binnen én buiten. Speurtochten voor alle leeftijden 
en op de kabouterzolder wordt je zelf een echte kabouter. 
www.kasteelgroeneveld.nl

13 ZO De Speeldoos: Benjamin de Beer (4+)
Leesvoorstelling over Benjamin de Beer naar het verhaal van Herman van 
Veen. Aanvang 10.30 uur.  ww.speeldoosbaarn.nl

13 ZO Flint Theater: Woezel & Pip (2+)
Een groot muzikaal meezingfeest met Woezel en Pip en al hun vriendjes! 
Kom jij ook? Aanvang 14.00 uur. 
www.flint.nl/programma/seizoen-2022/woezel-pip-2plus/

19 ZA Vroege reeën wandeling Austerlitz (8+)
Lijkt het je niet fantastisch om tijdens een wandeling een ree te 
ontmoeten? Ga dan mee met een gids van Staatsbosbeheer! Info:
www.staatsbosbeheer.nl

20 ZO Lente! 

20 ZO Concertgebouw A'dam: Schilderijententoonstelling (6+)
In een aansprekend concert brengt het Concertgebouworkest de meest 
bizarre schilderijen tot leven. Aanvang 13.30 & 15.30 uur. 
www.concertgebouw.nl

20 ZO Singer: Ieorg Idur (4+)
Een ontwapenend feelgood-verhaal naar het boek van Roald Dahl. 
Aanvang 15.00 uur. www.singerlaren.nl

26 ZA Hoera! Oud Valkeveen is vanaf vandaag weer open! Kijk snel voor info 
op: www.oudvalkeveen.nl/

27 ZO De Vrijstaat Utrecht: De Bouwkeet (6+)
Elke zondagmiddag ontdek je alles over architectuur en wonen in creatieve 
werkplaats De Bouwkeet! Kijk voor meer info op:  
www.devrijstaat.nl/activiteiten/exposities/de-bouwkeet/

27 ZO De Boerderij Huizen: Geitje (2+)
Een avontuurlijke, muzikale voorstelling waarin niets te gek is en alles kan. 
Zing en dans je mee? Aanvang 11.00 uur. 
www.spant.org/voorstellingen/geitje-2

APRIL

1 VR Tivoli Vredenburg: Hänsel und Gretel (9+)
Deze warme en rijke, maar beknopte opera, naar het beroemde sprookje is 
leuk voor het hele gezin! Aanvang 18.30 & 21.00 uur. 
www.tivolivredenburg.nl/agenda/artist-in-residence-de-nationale-
koren-01-04-2022

2 ZA Figi: Belle en het Beest (4+)
Kom genieten van deze sprookjesachtige voorstelling voor het hele gezin! 
Aanvang 13.30 uur. 
www.figi.nl/agenda-theater-bioscoop

3 ZO Hilversum City Run 2022
Vandaag staat Hilversum eindelijk weer eens in het teken van deze leuke 
run! Meer info & inschrijven via: www.hilversumcityrun.nl
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telekidsmusicalschool.nl

Musicalles 
voor

iedereen, 
altijd in 
de buurt.

10 t/m

18 jaar

4 t/m
9 jaar

Proeflessen in 
       februari

Proeflessen in 
        februari Doe 

mee!

Powered by De Nederlandse Musicalschool


