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Kom op ontdekkings-
reis in het Belasting & 

Douane Museum
Doe de speurtocht of ga met onze aaibare knuffelgids Doerak 

op HONDleiding! In april en mei staan er veel extra leuke 
activiteiten op het programma, zoals de actieve 

KIDS-rondleiding ‘Sportieve Douane’, knutselworkshops en het 
Douane Spreekuur. Check de Agenda op de website voor meer 

info en exacte data & tijdstippen.

www.bdmuseum.nl

① Doeraks HONDleiding (altijd te doen) ② Speurtocht (altijd 
te doen) ③ Douane spreekuur (30 april en 21 mei) ④ Kids-
rondleiding ‘Sportieve Douane’ (1 mei) ⑤ Workshop koraal 

kleien (23 april en 6 mei) ⑥Workshop schildpad schilderen (22 
mei) ⑦ World Aquatic  Animal Day meets Douane (3 april)

①

②

③
④

⑤
⑤

⑥
⑦

www.bdmuseum.nl


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

2 ZA Centrale Bibliotheek: Instrumentenparade (6+)
Lijkt het jou ook leuk om een muziekinstrument te bespelen? Probeer ze uit! 
Aanvang 14.30 uur. Meer weten? Check: 
www.bibliotheek.rotterdam.nl

3 ZO Theater Rotterdam: Familie Grrr (4+)
Een echtscheidingsthriller voor kleuters. Een heldhaftig, grappig en beeldend 
verhaal. Aanvang 15.00 uur. Info:  www.theaterrotterdam.nl

3 ZO Belasting & Douane Museum: WORLD Aquatic Animal Day meets Douane (AL)
Dankzij de CITES-overeenkomst krijgen bedreigde plant- en diersoorten 
bescherming van douaniers. Er zijn twee specialisten van de Douane in huis 
die je alles vertellen over hoe zij dit aanpakken in de praktijk. 13.00-16.00 uur 
inloop. 
www.bdmuseum.nl/agenda 

TIP Het Rien Poortvliet Museum op Tiengemeten is weer geopend. Neem de 
pont vanuit Nieuwendijk naar dit bijzondere eiland en beleef een heerlijke 
dag! Voor verdere informatie zie: 
www.rienpoortvlietmuseum.nl

6 WO Maaspodium: Ik ben er even niet (8+)
Een familievoorstelling voor dromers en outsiders. Te zien op 6, 7, 14, 15 en 
16 april 19.30 uur. Tickets via:  www.maastd.nl

9 ZA Stoep Theater: Woezel & Pip (2+)
Een groot muzikaal meezingfeest met Woezel en Pip en al hun vriendjes en 
stilzitten is VERBODEN!! Aanvang 13:30 uur. 
www.theaterdestoep.nl/voorstelling/woezel-en-pip-2122

10 ZO Rotterdams Philharmonisch Orkest: Peer Gynt (4+)
Laat je meevoeren door het avontuurlijke verhaal van Peer Gynt waar muziek, 
beeld en theater samenkomen. 13.15 & 15.00 uur. Kijk voor meer informatie 
op:  www.RPHO.nl/PeerGynt

10 ZO Studio de Bakkerij: Tuinieren met slagwerk (6+)
Een tuinierconcert waar alle kinderen mogen mee zingen, fluiten en klappen. 
Aanvang 14.30 uur. Reserveren:  www.studiodebakkerij.nl

TIP Een prachtige bloesemwandeling in Zuid Holland? Dan moet je bij 
zorgboerderij de Buytenhof zijn in Rhoon. Dichtbij Rotterdam! 
www.debuytenhof.nl

16 ZA Theater Walhalla: Dolle Dinsdag 
Hoe beïnvloedbaar ben jij? Of neem jij de waarheid ook met een korreltje 
zout, of een lepeltje sambal? Wanneer vertrouw je nog iemand of wantrouw 
je alles en iedereen? Want wat is waar? Een muzikale voorstelling over de 
waarheid... Diverse speeldata vanaf 16 april t/m 4 mei. Meer weten? Kijk op: 
www.theaterwalhalla.nl/voorstelling/dolle-dinsdag

17 ZO Pasen! 
17 ZO FutureLand: Kidsquiz (9+)

Doe mee aan deze leuke quiz en leer van alles over de Rotterdamse haven! 
Meerdere data in april en mei, zie: www.portofrotterdam.com

18 MA Theater Zuidplein: Minidisco en het feest van Tante Rita! (4+)
Een verrassende swingmusical vol humor voor kinderen én hun (groot)ouders. 
13.00 & 16.00 uur. Reserveren via:  www.theaterzuidplein.nl

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

23 ZA Belasting & Douane Museum:  
Workshop NET ECHT! Koraal kleien (AL)
Koraal is van de zee, dat neem je niet mee! Zie je tijdens je vakantie mooi 
koraal en is het groter dan 3 cm, laat het dan liggen! De Douane controleert 
streng! Kom in het museum je eigen koraal kleien. 23 april & 6 mei, 14.00-
16.00 uur. 
www.bdmuseum.nl/agenda 

24 ZO Schouwburg Kunstmin: Peppa Pig Live (2+)
Ga op een vrolijk avontuur met dit ondeugende, kleine varkentje! Incl. meet & 
greet. Aanvang 14.00 uur. www.kunstmin.nl

26 DI Theater Zuidplein: Vier (4+)
Een avontuurlijke dansvoorstelling die je mee op reis neemt naar alle 
jaargetijden. Aanvang 14.00 uur. Info: www.theaterzuidplein.nl

27 WO Koningsdag! 
30 ZA Hofpleintheater: Soda Kid (6+)

Vind in deze voorstelling de superheld in jezelf! Diverse speeldata tot en met 
15 mei. Meer info: 
www.jeugdtheaterhofplein.nl/aanbod/soda-kid

30 ZA Belasting & Douane Museum: Douanespreekuur met Leon Warnies
Leon Warnies, met meer dan veertig jaar werkervaring als douanier bij 
luchthaven Schiphol, bezoekt weer het museum. Luister naar zijn verhalen en 
stel hem al je vragen! Zo ga je zeker goed voorbereid op reis! 30 april & 21 mei 
11.00-15.00 uur.
www.bdmuseum.nl/agenda 
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MEI

1 ZO Belasting & Douane Museum: De sportieve Douane (8-12 jaar)
Ga zonder je ouders mee op rondleiding! Spring, duik en push up door het 
museum terwijl je alles leert over het beroep Douane. 13.30 – 14.30 én 
15.00-16.00 uur. 
www.bdmuseum.nl/agenda 

1 ZO Theater Rotterdam: De Brieven van Mia (9+)
Een muzikale familievoorstelling over vriendschap, oorlog en liefde. Aanvang 
14.30 uur. Meer info: www.theaterrotterdam.nl

2 MA Suikerfeest! 
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Het Rien Poortvliet museum is weer geopend
•  Een nieuwe expositie met als titel 

”Landschappen en dorpsgezichten”.  
•  Voor kinderen de kabouterzolder met 

de leeshoek, het kabouterspeelhuis, de 
kabouterboot, de knutseltafel en de videohoek.

•  Voor jong en oud is er voldoende te beleven. 
•  Met het kabouterpad kun je een 

kabouterdiploma verdienen! Met een knapzak 
op pad!

•  Elk heel uur vertrekt de pont vanaf Nieuwendijk 
naar het eiland Tiengemeten. 

Verdere informatie op de website: www.rienpoortvlietmuseum.nl

4 WO Circusstad Festival 2022
Beleef de magie van het circus tijdens dit leuke festival! 
4 t/m 8 mei. Kijk op de site voor meer info! 
www.circusstad.nl

4 WO Theater Walhalla: De Jas (10+)
Op deze bijzondere dag een voorstelling over kleine mensen die grootse 
daden verrichten. Aanvang 19.30 uur. Info: 
www.theaterwalhalla.nl

6 VR Kunsthal: See you later, illustrator! (6+)
Fantaseer, roep en teken mee! Aanvang 14.30 uur. Inschrijven via: 
www.kunsthal.nl

7 ZA Theater aan de Schie: Checkpoint Theater (8+)
Een show vol ontploffingen, interactie en zeer spectaculaire tests, het betere 
theater!! Aanvang 16.00 & 19.30 uur. Check: 
www.theateraandeschie.nl

8 ZO Isala Theater: Gonnie en Gijsje (2+)
Met liedjes van Ageeth de Haan beleven Gonnie en Gijsje een muzikaal 
avontuur. Ga je mee? Aanvang 11.00 uur. 
www.isalatheater.nl

TIP Food Truck Festival TREK: van 5 t/m 8 mei is het weer smikkelen en smullen 
geblazen in het Vroesenpark!!  
www.festival-trek.nl/trek-rotterdam

11 WO Poppentheater de Fighter: Het blauwe lichtje (4+)
Een sprookje gebaseerd op het gelijknamige verhaal over de soldaat die niet 
meer voor de koning mag dienen. Aanvang 14.00 uur. 
www.defighter.nl/het-blauwe-lichtje

14 ZA Theater Zuidplein: Brandweerman Sam Live! (2+)
Wederom een vlammende voorstelling van de populaire brandweerman! Incl. 
meet & greet. Aanvang 13.30 & 16.00 uur
www.theaterzuidplein.nl

15 ZO Theater De Willem: Bing is jarig! (2+)
Een vrolijke voorstelling met nieuwe liedjes van Bing. Kom je ook verkleed? 
Aanvang 14.00 & 16.00 uur. Tickets via: 
www.theaterdewillem.nl

18 WO Cultureel Centrum Cascade: Be Opera (6+)
Een muzikale belevenis voor het hele gezin. Wat maakt opera zo bijzonder? 
Aanvang 16.00 uur. Meer info: www.stichting-cascade.nl

22 ZO Belasting & Douane Museum:  
Workshop NET ECHT! Schildpad schilderen (AL)
Nog steeds vindt de Douane schildpadden in koffers, soms levend óf als 
exotisch souvenirtje! Laat de schildpad uit je koffer en maak op zwerfkeien je 
eigen schildpad. 14.00-16.00 uur inloop.
www.bdmuseum.nl/agenda 

22 ZO Theater aan de Schie: De grote Efteling Koekoek Show (8+)
Kom dan nu naar deze theatershow (8+) en krijg een kijkje achter de 
schermen van de Efteling! 13.00 & 15.30 uur. Info: 
www.theateraandeschie.nl

26 DO Hemelvaartsdag! 

27 VR Studio de Bakkerij: Babyconcert (0+)
Laat je baby kennismaken met klassieke muziek. Professionele musici spelen 
voor de allerkleinsten. Aanvang 9.30 uur. 
www.studiodebakkerij.nl

28 ZA Bunkerdag 2022
Langs onze kust zijn nog veel sporen te vinden van de Tweede Wereldoorlog. 
Ontdek er vandaag alles over. Meer Info: 
www.bunkerdag.nl

29 ZO Theater Walhalla: Een Ober van Niks (4+) 
Een muzikale voorstelling met poppen, gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Tjibbe Veldkamp. Aanvang 11.00 uur.
www.theaterwalhalla.nl

29 ZO Theater Zuidplein: Over een kleine mol... (2+)
Een leuke voorstelling vol interactie, energie en bijna zonder woorden. Naar 
het bekende kinderboek. Aanvang 11.00 & 14.00 uur. 
www.theaterzuidplein.nl
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