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Muziqu 
voor kleuters
Aanmelden via info@muziqu.nl

Zaterdag
9 april 

9.30 - 12.00 
uur

Open dag!

� muziqutrecht  � muziqutrecht

BatensteinBuiten

Kom ook naar de grootste spetter-, sport- en 
speelplaats in de regio!

BatensteinBuiten is iedere dag open. De toegang is gratis! 
Met een spraypark, een 12-holes midgetgolfbaan, sport-
park, speeltuin met kabelbaan, meerdere trampolines en 
nog veel meer!

Van Helvoortlaan 40 | Woerden

Meer informatie op:  
www.woerdensport.nl/batensteinbuiten



APRIL

1 VR Van 1 t/m 10 april is het Kindermuziekweek, ook online! Kijk voor 
meer informatie op: www.kindermuziekweek.nl

2 ZA Theater Kikker: Stapel (1+)
Een tekstloze muziekvoorstelling over ontdekken, bouwen en 
afbreken. Aanvang 10.00 & 11.30 uur. Info en tickets: 
www.stichtingfrisseoren.stager.nl

3 ZO Bibliotheek Neude: Het mysterie van Niks en oneindig veel snot (10+)
Een voorstelling gebaseerd op het gelijknamige boek van Jan Paul 
Schutten over het ontstaan van het heelal. 15.00 uur, info: 
www.bibliotheekutrecht.nl

3 ZO ZIMIHC Theater Wittevrouwen: De Wondertuin (1+)
Een voorstelling over de groei – en veranderkracht in de natuur. 
Aanvang 11.00 uur. Meer info: 
www.zimihc.nl

TIP Spelen en midgetgolfen in BatensteinBuiten. Gratis toegang! In 
BatensteinBuiten vind je alle speelattributen om lekker te spelen, 
inclusief een waterspeeltuin (spraypark) met verwarmd water 
(28° Celsius). Ook is er een prachtige 12-holes midgetgolfbaan. 
De golfsticks en ballen kun je huren voor € 5,25 per persoon. Een 
geweldig familie-uitje voor het hele gezin! www.woerdensport.nl

TIP Ontdek het leukste speelparadijs in de regio. In Woerden is een te 
gekke bestemming te vinden, een bestemming waar het allemaal om 
pret gaat: Pretfabriek Woerden! Dit gezellige, overzichtelijke en fijne 
speelparadijs is een echte aanrader voor het gezin! 
www.depretfabriek.nl.

7 DO Stadsschouwburg: Snackbar (12+)
Een schurende voorstelling over loyaliteit, schaamte en de moed die 
nodig is om de confrontatie aan te gaan. Aanvang 19.30 uur.  Meer 
info: 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

9 ZA Muziqu voor kleuters 
Houdt jouw kind ook zo van muziek? En kan je kleuter wel een 
uitdaging gebruiken? Meld je dan aan voor de open dag van Muziqu 
op 9 april van 9:30-12 uur. Muziqu is samen met andere kinderen 
zingen en leren spelen op een instrument, want samen muziek maken 
is leuker dan alleen!
FB/IG: muziqutrecht | info@muziqu.nl | www.muziqu.nl 

9 ZA Nationale Opera & Ballet: Hup Herman! (2+)
Een feestelijke voorleesopera over winnen en verliezen. Naar het boek 
van Yvonne Jagtenberg. 9 & 10 april. Info: 
www.operaballet.nl

10 ZO Kanaal30: Woeste Willem (4+)
Een vertelvoorstelling over stoer doen, bang zijn en over 
vriendschappen die je niet aan ziet komen. Aanvang 11:00 uur.
www.jeugdtheateraanhetkanaal.nl

10 ZO Het Wilde Westen: Strek (3+)
Ga op deze Wilde Zondag op avontuur in Het Wilde Westen!  09.00 - 
12.00 uur, voor meer info kijk op: 
www.hetwildewesten.nl

15 VR Werkspoorfestival 2022
Dit leuke festival voor jong en oud mag je niet missen!! 15 t/m 18 april. 
www.werkspoorfestival.nl

15 VR DeLaMar Theater: Annie (6+)
Deze wereldberoemde musical is te zien bij het DeLaMar van 15 april 
t/m 8 mei! Meer info & reserveren via:
www.delamar.nl/voorstellingen/annie

16 ZA Start van het Fortenseizoen voor kids
Dit weekend de Start van het Fortenseizoen en vanwege Pasen is het 
drie dagen feest! Kijk voor hoe en wat op: 
www.forten.nl

17 ZO Pasen! 
17 ZO Stadsschouwburg: WOOSH! (1+)

WOOSH! is een wondere wereld gemaakt van… niets. Een leuke 
voorstelling voor de allerkleinsten. Aanvang 10.00 & 11.30 uur.
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

18 MA TivoliVredenburg: Zapp Mattheus (7+)
Kom luisteren naar deze compacte Matthäus Passion voor de hele 
familie! Aanvang 14.00 & 16.00 uur. 
www.tivolivredenburg.nl

20 WO Theater Lombok: Schaap zacht (1+)
Schaap Zacht is een interactieve en zintuigelijke solovoorstelling. 
Aanvang 11.00 & 15.00 uur. Meer info: 
www.theaterlombok.nl
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APRIL

22 VR Koningsspelen 2022
Vandaag zijn de Koningsspelen op diverse locaties in de stad! Doe jij 
ook mee? www.koningsspelen.nl

23 ZA Bibliotheek Kanaleneiland: Coderdojo (7+)
Wil je leren programmeren, websites bouwen en meer? Doe dan gratis 
mee aan de CoderDojo! Start 14.00 uur. Meer info op: 
www.coderdojo-utrecht.nl

24 ZO Theater Zuilen: Koning van Karton (4+)
Een fantasierijke danstheatervoorstelling geïnspireerd op het 
prentenboek "Het kartonnen kasteel" Aanvang 15.00 uur.
www.podiumsprits.nl

27 WO Koningsdag! 
TIP De Domtoren is weer geopend! Ga voor de workout van 495 treden 

met de traprondleiding of bezoek het topje van de Dom in drie 
minuten met de lift! www.domtoren.nl

30 ZA TivoliVredenburg: Operatie Breinbreker  (8+)
Speur mee in de wetenschapsshow van de Universiteit Utrecht! 
Aanvang 10.30 uur. Reserveren via: 
www.tivolivredenburg.nl

MEI

1 ZO Podium Hoge Woerd: Uk&Puk Nest (3+)
Een grappige en ontroerende voorstelling over dieren, families, bezit en 
afscheid nemen. Aanvang 10:00 & 14:15 uur. Info: 
www.podiumhogewoerd.nl

2 MA Suikerfeest! 
TIP EK Zandsculpturen festival: vanaf 3 mei t/m 31 augustus is Zandvoort 

weer gastheer van dit bijzondere kampioenschap! Leuk om te zien! 
www.visitzandvoort.nl

4 WO TivoliVredenburg: My First Festival 
Hou jij van zingen en swingen? Goed nieuws! Vandaag is het weer tijd voor 
My First Festival. Kijk snel op:
www.tivolivredenburg.nl
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Domstad Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel van het Re-
gionaal Familie Platform. De agenda is zorgvuldig samengesteld. Uitgever is echter niet aanspra-
kelijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: Nathalie Molijn tel. 035-6917299 of
nathalie@nardinckmedia.nl.
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MEI

5 DO Nieuw Utrechts Toneel: Fos, die Bob bedacht, die de wereld bedacht (8+)
Een muzikale, speelse, spannende en filosofische voorstelling. 5 & 6 mei, 
aanvang 19.00 uur. Nieuwsgierig? Kijk op: www.het-nut.nl

7 ZA Stadsschouwburg: De Troostprijs (7+)
Een muzikale voorstelling over de beperkte houdbaarheid van eeuwige 
roem. Aanvang 14.00 uur. Meer info: 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

8 ZO Utrechts Landschap: Workshops natuurfotografie voor kinderen (8+)
Hou je van de natuur én van fotograferen? Dan is deze workshop echt wat 
voor jou! Aanvang 13.30 uur. Meer weten? Kijk op: 
www.utrechtslandschap.nl

8 ZO Bibliotheek Neude: Rondleidingen Neude (8+)
Wist je dat Bieb Neude vroeger een postkantoor was? Ontdek tijdens de 
rondleiding de geheimen van dit gebouw! Start 11:00 uur. 
www.bibliotheekutrecht.nl

TIP Botanische Tuinen: Opsporing verzocht! (4+) In de tuinen leeft een 
aantal planten die zaken uitspoken die het daglicht niet kunnen verdragen. 
Help jij de prof bij zijn onderzoek naar deze boeven? Kijk op: 
www.uu.nl/botanischetuinen

13 VR Pianoduo Festival Amsterdam 2022
Maak kennis met het pianoduospel, van babyconcerten tot aan 
elektronische muziek. 13 t/m 15 mei. Meer info:  www.pianoduofestival.nl

13 VR Staatsbosbeheer: Vleermuizen van boswachterij Austerlitz (8+)
Wandel mee met de boswachter en leer alles over deze bijzondere dieren! 
Aanvang 21.00 uur.  Kijk op:  www.staatsbosbeheer.nl

15 ZO ZIMIHC Theater Wittevrouwen: Waterland (4+)
Een interactief theatraal liedjesprogramma. Aanvang 11.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op:  www.zimihc.nl

15 ZO Kanaal30: Guppie (4+)
Een leuke voorstelling over de vriendschap tussen een shy haai en een 
moedige gup. Als dat maar goed gaat.. Aanvang 11.00 uur. 
www.jeugdtheateraanhetkanaal.nl

17 DI Spoorwegmuseum: Expeditie Posttrein (4+)
Jarenlang speelde de trein een belangrijke rol in het postvervoer. Ontdek 
er alles over! Vanaf 17 mei.  www.spoorwegmuseum.nl

20 VR De Utrechtse Kinderboekhandel: Schrijfcafé voor jonge schrijvers (10+)
Kom naar deze leuke middag en ontmoet je collega-schrijvers! 16.00-17.30 
uur. Meer info:  www.kinderboekwinkelutrecht.nl

22 ZO Stadsschouwburg: Het groene meisje (8+)
Een leuke voorstelling over hoe leuk het leven kan zijn in
een groene wereld. Aanvang 14.00 uur. Meer info: 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

22 ZO Theater Zuilen: Ik heb een heel vies woord geleerd.. (6+)
Een leuke voorstelling voor kinderen die al genoeg aan hun hoofd hebben. 
Aanvang 15.00 uur. Info & tickets:  www.podiumsprits.nl

25 WO Theater Lombok: Deze ridder zegt nee (3+)
Een grappige interactieve voorstelling voor iedereen die weleens nee zegt 
of nee zou willen zeggen! 11.00 & 15.00 uur.
www.theaterlombok.nl/25-mei-22.html

26 DO Hemelvaartsdag! 
26 DO Molen de Ster: Kinderrommelmarkt

Kom kopen en verkopen op de eerste rommelmarkt voor en door kinderen 
bij Molen de Ster! 10.00-13.30 uur. Meer info: www.molendester.nu

26 DO Sonnenborgh: Kijk omhoog en schiet je raket de hemel in!
Maak vandaag je eigen topraket en lanceer ‘m de hemel in! 13.00-17.00 
uur. Check:  www.sonnenborgh.nl/kinderen

27 VR Muzikale familievoorstelling Het Visseninternaat (8+)
Een spannende diepzee ervaring van De Vrijstaat over kansen(on)
gelijkheid op school. Met een gemengde cast van professionals, jonge 
makers en kinderen en jongeren! 27 – 29 mei in Podium Hoge Woerd.
www.devrijstaat.nl

TIP Museum Hoge Woerd: Nieuwsgierig naar hoe mensen in de Romeinse 
tijd leefden? Kom het ontdekken in dit leuke museum!
www.museumhogewoerd.nl/product/speurtocht/

29 ZO Stadsschouwburg: Ik ben er even niet (8+)
Een bonte mix van fysiek theater, dans en muziek voor iedereen die er even 
niet wil zijn.. Aanvang 13.30 uur. Info: 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl
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De leukste indooractiviteiten voor jong en oud!

A12 afslag Woerden - Gratis parkeren
www.fabriekwoerden.nl


