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De leukste
Meikampen!
Scan de QR-code voor 
eenmalig €20,- korting

Meidenkamp

Zeilkamp

 Supergezellige meidenvakantie

 DIY’s, beauty, dierentuin en meer

 Nieuwe vriendinnen maken

Leren zeilen in Zeeland of Friesland

Toffe gecertificeerde instructeurs

Te gekke spellen en avondactiviteiten

Vanaf

Vanaf

Per persoon

Per persoon

€429,-

€535,-

6 dagen

5 dagen



APRIL

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

TIP Op kamp in de meivakantie. Beleef de leukste meivakantie ooit met een kamp 
van Vinea Vakanties! Leer zeilen op een van de zeilscholen in Friesland of Zeeland, 
doe allerlei stoere activiteiten op Actiekamp of kom nieuwe vriendinnen maken op 
het supergezellige Meidenkamp. www.vinea.nl/spaarne-kids

2 ZA Klimpark21
Vanaf vandaag is dit leuke klimpark weer open! Kom jij ook een keer lekker 
klimmen en klauteren?  www.klimpark21.nl

TIP Concerten en theater voor kids in Haarlem. De leukste uitjes met kids vind je in 
de Stadsschouwburg en in Philharmonie Haarlem: 3 april: Beethoven is jarig (6+) | 
10 april: Zwanenmeer (6+) | 18 april: 2turvenhoog festival (0+) | 1 mei: Superjuffie 
(5+) | 6 mei: Woezel & Pip (2+). 
www.theater-haarlem.nl/jeugd

3 ZO Stadsschouwburg Velsen: Buurman & Buurman (4+)
De twee klunzige buurmannen gaan kamperen! Vandaag slaan ze hun tenten op in 
Velsen. Aanvang 13.30 & 15.30 uur.  www.stadsschouwburgvelsen.nl

3 ZO Philharmonie: Nederlands Kamerorkest (6+)
Beethoven wordt 252, en dus is het feest!  Het Nederlands Kamerorkest brengt zijn 
mooiste muziek. Aanvang 14.30 uur. www.theater-haarlem.nl

6 WO Bezoekerscentrum De Kennemerduinen: Duindetective (6+)
Ga mee met de boswachter en wordt duindetective! Wie woont, loopt en eet hier? 
Aanvang 14.00 uur. www.np-zuidkennemerland.nl

TIP Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude: Boerderijfratsen, het leukste uitje en 
schoolreisje voor groep 1 en 2! Meer info: www.spaarnwoudepark.nl/zorgvrij

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 Stadsschouwburg: Zwanenmeer (6+)
Gebaseerd op het beroemde ballet van Pjotr Tjaikovski en De Wilde Zwanen van 
Hans Christian Andersen. Aanvang 15.00 uur. www.theater-haarlem.nl

10 ZO Kennemer Theater: HÉT KINDERPOPCONCERT (3+)
Je allereerste popconcert en meteen je allerleukste! Aanvang 14.30 uur. Meer info: 
www.kennemertheater.nl

13 WO Lenteweek in het LAM Museum
Het toffe LAM museum op Landgoed Keukenhof in Lisse maakt jouw lente- en 
paasdagen nóg gezelliger. Kom tussen woensdag 13 en 20 april (te) gekke 
paaseieren zoeken of doe je eigen paasbingo tussen de internationale 
kunstcollectie. Leuk voor de hele familie!  www.lamlisse.nl

TIP Museum van de Geest: Maak je eigen gebruiksaanwijzing! (9+) Voor bijna 
alles is een gebruiksaanwijzing maar niet voor het allerbelangrijkste: jezelf! Meer 
informatie: www.museumvandegeest.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 Het Nederlands Marionettentheater: Pinokkio (4+)
Een leuke voorstelling naar het originele verhaal van Pinokkio. 16 & 18 april, 
aanvang 15.00 uur. www.nederlandsmarionettentheater.nl/pinokkio.htm

17 ZO Pasen! 
17 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: Zapp Mattheus (8+)

Kom luisteren naar deze compacte Matthäus Passion voor de hele familie! 
Aanvang 13.30 uur. www.muziekgebouw.nl

18 MA Philharmonie: 2turvenhoog festival (0+)
Avontuurlijk kunstfestival voor iedereen van 0 tot 6 én hun ouders! 9.00 - 16.30 uur.
www.theater-haarlem.nl

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

23 ZA Theater De Krakeling: Blinde Vlek (10+)
Een muzikale voorstelling om mensen kritisch te laten kijken naar de gevolgen van 
de moderne technologie. Meer info: 
www.krakeling.nl/programma/blinde-vlek

24 ZO De Meerse: Deze ridder zegt nee (3+)
Een grappige interactieve voorstelling over een lief riddertje en je alleen voelen. 
Aanvang 14.00 uur.  www.demeerse.nl/agenda/deze-ridder-zegt-nee

27 WO Koningsdag! 
TIP In de meivakantie is er van alles te doen en beleven in  De Schuur! Kijk snel op 

www.schuur.nl/meivakantie
30 ZA Theater Elswout: Belle en het Beest (2+)

Een leuke voorstelling naar het bekende sprookje met een Caribische twist... 
Aanvang 10.00 uur. Reserveren via: www.theaterelswout.nl

Kom gezellig midgetgolfen bij onze park/

bosachtige baan naast de Haarlemmer Hout

Woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur.
 Zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.30 uur.

Tijdens vakanties dagelijks van 11.00 uur tot 17.30 uur.

061 22 6 90 08

www.midgetgolfbaanhaarlem.nl
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Superjuffie 
De Toren van Geluid

zo 1 
mei

5+

 

Woezel & Pip 
Sing-a-Long

vr 6 
mei

2+

 

Zwanenmeer 
Holland Opera 

zo 10 
april

6+

 

2Turvenhoog festival
Avontuurlijke kunstfestival voor 
iedereen van 0 tot 6 én hun ouders

ma 18 
april

Muziek 

voor kids

Theater voor kids

tickets via stadsschouwburghaarlem.nl

tickets via philharmoniehaarlem.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
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Gratis parkeren!
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1 ZO Stadsschouwburg: Superjuffie (5+)
Een leuke voorstelling over een wel heel bijzondere juf.. Incl. meet & greet. 
Aanvang 15.00 uur. 
www.theater-haarlem.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/uitagenda/zandsculpturen-festival

3 DI De Schuur: Metamorfosen (8+)
Een humoristische en ontroerende voorstelling, boordevol herkenbare 
verhalen en livemuziek. Aanvang 15.00 uur. 
www.schuur.nl/theater/metamorphosen

6 VR Stadsschouwburg: Woezel & Pip (2+)
Een leuke sing-a-Long met de twee beroemde hondjes en hun vriendjes! 13.00 
& 16.00 uur. 
www.theater-haarlem.nl

7 ZA Kennemer Theater: Brandweerman Sam Live! (2+)
Wederom een vlammende voorstelling van de populaire brandweerman met 
zijn vrienden! Incl.meet & greet. Aanvang 14.00 uur.
www.kennemertheater.nl

8 ZO De Schuur: Supernormaal (5+)
Een hartverwarmende voorstelling voor iedereen die zich wel 
eens anders voelt. Aanvang 15.00 uur.
www.schuur.nl/theater/supernormaal

8 ZO Caprera: De Kleine Prins (6+)
Een hartverwarmende voorstelling over vriendschap naar het beroemde 
verhaal. Aanvang 11.00 & 13.00 uur. 
www.caprera.nu/agenda/de-kleine-prins-klein-caprera-6

TIP Alles over Dinosaurussen! Wil jij alles weten over dinosaurussen? Kom dan 
naar de nieuwe tentoonstelling Dino’s in het Pieter Vermeulen Museum. Het 
museum is omgetoverd tot een echte Dino wereld. De nieuwe expositie is 
geschikt voor alle leeftijden en er valt voor jong en oud van alles te doen en te 
beleven. Ga voor tickets naar www.pietervermeulenmuseum.nl

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

15 ZO De Schuur: A Matter of Time (8+)
Spectaculair circustheater voor het hele gezin. Aanvang 15.00 uur. Meer info: 
www.schuur.nl/theater/a-matter-of-time

17 DI Muziekgebouw aan 't IJ: De Blaffende Krekel (8+)
Een leuk interactief concert voor groep 5-6. 9.00 – 12.30 uur Kijk voor meer 
informatie op: 
www.muziekgebouw.nl

20 VR De Meerse: Alice in Wonderland (8+)
Beleef het fantastische avontuur van Alice in Wonderland als familiemusical in 
het theater! Aanvang 19.30 uur. 
www.demeerse.nl

22 ZO NEMO Science Museum: Kinderlezing (8+)
Hoe komen we op een milieuvriendelijke manier van plastic af? Ontdek het 
tijdens deze lezing! Aanvang 13.00 uur. 
www.nemosciencemuseum.nl

TIP Midgetgolfbaan Haarlem: kom gezellig midgetgolfen op deze prachtige 
baan naast de Haarlemmer Hout! Tijdens (school)vakanties dagelijks geopend 
van 11.00 uur tot 17.30 uur!  www.midgetgolfbaanhaarlem.nl

26 DO Hemelvaartsdag! 
TIP Beleef een historische dag op het Forteiland IJmuiden! Een leuke activiteit 

voor het hele gezin! Kijk voor meer info op: www.pbn.nl
28 ZA Zaantheater: De Zaanse avonturen van Pinokkio (7+)

Pinokkio, maar dan anders... Een leuke familiemusical. 28 & 29 mei. Meer 
weten? Kijk op: 
www.zaantheater.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 Teylers Museum: Coco kan het! (3+)
Een leuke muzikale workshop door de Wereldmuziekschool. Aanvang 10:15 
uur. Kijk voor meer info op: 
www.teylersmuseum.nl

TIP Joods Museum: Rammelaars! (6+) Een bijzondere tentoonstelling over een 
bijzondere verzameling. Te zien t/m/ 6 juni. www.jck.nl
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THEATER
FILMS
WORKSHOPS

mei
vakantie
KOOP NU JE TICKETS OP 
SCHUUR.NL/MEIVAKANTIE


