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Leer met de Tijdreisgids via leuke opdrachten 
en een tas vol hulpmiddelen over vroeger en 
nu. Ontdek welke verhalen er verteld worden bij 
een schilderij of voorwerp. Wat is bijvoorbeeld 
het Snotneusje en hoe werden vroeger brandjes 
geblust?

Tip: Het Kinderspoor is ook leuk voor volwassenen! 
Haal het boekje en de bijbehorende tas op bij de kassa.

Tickets via amsterdammuseum.nl

voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar

De
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KUNSTKAMP 2022

Wanneer?
Zomervakantie
week 1  18  - 22 juli 
week 2 25 - 29 juli
week 3  1  - 5 augustus
week 4  8 - 12 augustus
wweek 5  15 - 19 augustus
week 6  22 - 26 augutus

Herfstvakantie
17 - 22 oktober

Reserveer nu!
Waar?
ARTZUID Atelier
Huize Lydia
Roelof Hartplein 2A
Amsterdam Zuid

Leeeijd?
6 - 12 jaar

Tijd?
5 dagen kamp
ma t/m vrij
9 - 16 uur

creatieve workshops - artistieke uitdaging 

uitstapjes - spelletjes spelen - plezier hebben!

artzuid.nl/artcamp

TickEts nu vErkrijgbaar!

MEnEEr MonstEr
spEElt Lucky Luuk

9 juli t/m 6 aug



JUNI

TIP Tijdreizen bij het Amsterdam Museum aan de Amstel (6+) In de tentoonstelling 
Panorama Amsterdam leer je de stad Amsterdam op veel verschillende manieren 
kennen. Welke eigenschappen typeren Amsterdam nou bij uitstek? En zijn die 
er altijd geweest? Met de Tijdreisgids leer je via leuke opdrachten en een tas vol 
hulpmiddelen over het Amsterdam van vroeger en nu. Reis van de 16e tot de 21e 
eeuw en ontdek welke verhalen er verteld worden bij een schilderij of voorwerp. 
Wat is bijvoorbeeld het Snotneusje is en hoe werden er vroeger brandjes geblust? 
Tip: het is ook leuk voor volwassenen! Kijk op:  www.amsterdammuseum.nl

TIP Proef Pampus 2022: Het forteiland is t/m 6 juni omgetoverd tot festivaleiland voor 
de hele familie. Kom jij ook voor Pampus liggen? Kijk snel op: 
www.pampus.nl/proef-pampus

6 MA Dag van het Kasteel
Ontdek vandaag alles over kastelen en buitenplaatsen! Check de site voor een 
kasteel of buitenplaats bij jou in de buurt: www.dagvanhetkasteel.nl

6 MA Campina Boerderijdagen 2022
Vandaag openen meer dan 76 boerenfamilies van 10.00 tot 16.00 uur hun 
staldeuren voor publiek! Kijk voor meer info op: www.campina.nl/boerderijdagen

8 WO Nationale Buitenspeeldag
Buitenspelen is belangrijk en daarom organiseren Jantje Beton & Nickelodeon deze 
leuke dag, ook bij jou in de buurt! Meer info:
www.jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/de-buitenspeeldag/voor-kinderen

TIP Houtje Touwtje Festival. Kom met de hele familie naar de Houtje Touwtje 
festivalmiddagen in het Vondelpark Openluchttheater! Tijdens dit openluchtfestival 
is er theater en nog veel meer! Iedere maand een speciale editie vol optredens en 
activiteiten! 11 juni, 16 juli en 20 augustus 15.00-18.30 uur. Kijk snel op: www.
theater.nl/houtje-touwtje-festival-2022

10 VR IVN Slootjesdagen 2022
Ga dit weekend samen met je (groot)ouders op avontuur langs de waterkant! (10 
t/m 12 juni) Kijk snel op: www.ivn.nl

11 ZA Black Cat Theatre: Mirakels (1+)
Een leuke familieworkshop waar ouders en hun kinderen de magie van de 
seizoenen ontdekken. Aanvang 10.00 uur. www.blackcattheatre.nl

12 ZO Caprera Openluchttheater Bloemendaal: Kluizelaar (2+)
Een beeldende voorstelling over een minihuis, over alleen zijn en thuiskomen... 
Aanvang 11.00 & 15.00 uur. Meer info: www.schuur.nl

TIP De Hollandsche Manege heeft verschillende activiteiten voor 
kinderen. Wandellessen voor de kleintjes vanaf 3 jaar en ponykampen of 
ponypleziermiddagen voor kinderen vanaf 5 jaar. Ook het museum en de demo van 
de Vondelcarrousel is de moeite waard en leuk voor het hele gezin 
www.dehollandschemanege.nl

18 ZA DeLaMar Theater: Space Academy Live (8+)
Maak samen met André Kuipers een reis door de ruimte! 18 & 19 juni, zie website 
voor meer info. www.delamar.nl

19 ZO Vaderdag! 
19 ZO ARTIS Groote Museum: Kleine grote vragenuur (10+)

Tijdens deze live podcast gaan kinderen in gesprek met elkaar en met kinderfilosoof 
Maaike Merckens. Meer info: www.grootemuseum.nl

21 DI Zomer! 
TIP ARTZUID ART CAMP, hét kunstkamp van Amsterdam! Knutsel jij graag? Schijf je 

nu in voor hét kunstkamp van deze zomervakantie. Tijdens het 5-daagse kamp ga 
jij kunstwerkjes maken met als thema Kunst uit verschillende culturen. Leer werken 
met gips, klei, hout en verf. Schrijf je nu snel in! Er is in de zomervakantie elke week 
een kamp. www.artzuid.nl/artcamp

TIP FloriWorld Aalsmeer: ga op ontdekkingsreis en beleef de magie in dé indoor 
bloemen experience van Nederland! www.floriworld.nl

25 ZA Zeehavendagen Amsterdam
Leer dit weekend de Amsterdamse Haven kennen! Dit evenement is leuk voor jong 
en oud. Kijk op de site voor het programma: www.zeehavendagenamsterdam.nl

26 ZO De Havelaar: Meneer Piep (3+)
Een grappige en verrassende marionettenvoorstelling met veel interactie voor de 
hele familie. Aanvang 11.00 uur.  www.ajtc.nl/havelaar

TIP NEMO Science Museum: Wat een gebouw!
Vanaf deze zomer staat de nieuwe familietentoonstelling in het teken van bouwen, 
wonen en huizen. Leerzaam en leuk! www.nemosciencemuseum.nl

TIP UP Events Kids: De perfecte plek voor kinderfeestjes en kinderkampen! 
Het stoerste kinderkamp in Amsterdam voor kinderen van 8-13 jaar. Open in alle 
schoolvakanties. NL en ENG groepen. Een tof dagkamp met de leukste activiteiten 
zoals lasergamen, escape rooms en nog veel meer!  www.upeventskids.nl

JULI
TIP Kom deze zomer naar het Scheepvaartmuseum. Zinderende zomerweken www.

hetscheepvaartmuseum.nl
TIP Zuiderzeemuseum: Hé, doe je mee! Stap deze zomer in de wereld van een 

Zuiderzeekind en ontdek hoe kinderen leefden rond 1900! Kijk voor meer info op: 
www.zuiderzeemuseum.nl/nl/hedoejemee

3 ZO Modelbouwvereniging het Y Spaarnwoude
Elke zondag tot en september kun je bij goed weer meerijden met een 
stoomlocomotief! Meer info: 
www.mbv-hety.nl

TIP Zone1380, dé theaterschool voor jong en oud(er) in Weesp. Schrijf je nu in 
www.zone1380.nl

TIP Stedelijk Museum: LAVFA LAB Is afval waardeloos? Helemaal niet! Je kan er 
allerlei nieuwe dingen mee maken. Ga er in het familielab zelf mee aan de slag! 
T/m 4 september. www.stedelijk.nl

8 VR Festival Trek Amsterdam
Kom dit weekend naar het Amstelpark, naast lekker eten is er nog veel meer te 
beleven! 8,9 en 10 juli. Kijk snel op: www.festival-trek.nl

8 VR Honkbalweek Haarlem 2022
Hou je van honkbal? Dan is dit event echt wat voor jou! 8 t/m 15 juli. 
www.honkbalweek.nl
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Ook voor een onvergetelijk kinderfeestje ben je bij 
UP Events Kids aan het juiste adres  
 

 
 

 
 

 

 
 

Denk aan lasergamen, escape rooms, bubbelvoetbal, 
boogschieten of arcade games. Je kan ook genieten 
van een lekkere lunch of een heerlijke BBQ. 
Onze enthousiaste medewerkers zorgen ervoor dat je 
als ouder compleet ontzorgd wordt.

Play more

HET STOERSTE
ZOMERKAMP 
IN AMSTERDAM!

Voor kinderen
van 8-13 jaar
Een tof dagkamp

En nog veel meer!

Lasergamen
Escape rooms
Boogschieten
Stormbaan
Bubbelvoetbal
Arcade hal
Schilderen

voor meer info, check onze website
www.upeventskids.nl

Kom naar ons groene terrein waar je kunt genieten van 
een heerlijk dagje uit! Je kunt zelfs gratis parkeren.

voor meer info, check onze website
www.upeventskids.nl



Ponykamp

Kinderactiviteiten 
Op de Hollandsche Manege

Wandellessen

Ponyplezier-
middag

Tijdens de zomervakantie, maar ook daarbuiten, 
hebben wij veel leuke activiteiten voor kinderen. 
Wandellessen voor de kleintjes vanaf 3 jaar en 

5-daagse ponykampen of ponypleziermiddagen voor 
kinderen vanaf 5 jaar. Lees er meer over op onze website.

www.dehollandschemanege.nl      ❁       info@dehollandschemanege.nl

Zomer Ponykamp is ook toegankelijk met Stadspas!

Geef je snel op!

09.07.2204.09.22

zinderende zomerweken!

kom je ook deze 

vakantie?



Amsterdammertjes 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.
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JULI

Op Reggio Emilia
geïnspireerde
kunstworkshops met
focus op: ontdekken,
creëren en lekker vies
worden. 

3 in 1
 Zomer kamp

Gym, muziek, dans en
bewegen. Workshops
gericht op de
motorische
ontwikkeling en
lichaamsbewustzijn.

STEAM, uitdagende
wetenschappelijke
experimenten en
proefjes. Spelenderwijs
ontdekken hoe de
wereld in elkaar zit.

Week 1: 18-22 juli
Week 2: 25-29 juli
Week 3: 1-5 augustus 
Week 4: 8-12 augustus 
Week 5: 15-19 augustus 
Week 6: 22-26 augustus

WOW FAMILY CENTER
Trompenburgstraat 8A

Amsterdam 

 Losse dag ticket 80€
Week ticket 375€

Little makers

Toddler sense

Mini professors

Voor meer informatie
& boekingen 

www.littlemakers.nl

4 t/m 8 jaar oud

9 ZA Waterspelen Amsterdam (8+)
Kom dit weekend gratis kennis maken met diverse watersporten! Zwemdiploma 
verplicht! Meer info en inschrijven via:  www.amsterdamsewaterspelen.nl

TIP Stadsarchief Amsterdam - De Bazel: Stadsverwanten (10+) Ontdek tijdens 
deze leuke tentoonstelling hoe je je eigen familiegeschiedenis kunt uitzoeken. Vrij 
toegankelijk, t/m 26 september. 
www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/stadsverwanten

9 ZA Vier de zomer met Lucky Luuk van Meneer Monster
Lucky Luuk is een visuele, muzikale en fysieke familievoorstelling, losjes 
geïnspireerd op de bekende stripreeks. Een lage landen western als ode aan de 
rijke verbeeldingskracht van spelende kinderen. 9 juli t/m 6 aug, Amsterdamse 
Bostheater. www.bostheater.nl

14 DO Kamperen bij het Muiderslot
Altijd al een nachtje willen slapen bij het Muiderslot? Dat kan! 
14 juli t/m 27 augustus, ieder vrijdag en zaterdag. Info:  www.muiderslot.nl

15 VR WoNDeRFeeL 's Graveland
Op dit leuke festival is van alles te beleven, ook voor kinderen! 15, 16 & 17 juli. Kijk 
voor meer info op:  www.wonderfeel.nl/kids

17 ZO Landgoed Elswout: Klaterklanken
Maak een wandeling door het sprookjesachtige Elswout en ontdek hoe leuk 
klassieke muziek kan zijn! Diverse aanvangstijden. Zie: 
www.klaterklanken.nl/elswout

18 MA DeLaMar Theater: Belle en het beest (4+)
Deze romantische familiemusical moet je een keer gezien hebben! Aanvang 13.00 
& 16.00 uur. Info en reserveren via: www.delamar.nl

18 MA 3in1 Kamp (4 t/m 8 jaar) – 18 juli – 26 augustus
Ze hebben de favoriete activiteiten van Mini Professors (science), Little Makers 
(kunst) en Toddler Sense (gym) gecombineerd om ook voor de jongste kinderen een 
uitdagend, creatief en bovenal leerzaam kamp te ontwikkelen.
www.littlemakers.nl/camps

21 DO Bijlmer Parktheater: Bijlmer On Stage Showcase (4+)
Dit project stelt kinderen van 4 jaar en ouder in de gelegenheid deel te nemen aan 
kunst- en cultuuractiviteiten in Zuidoost.
www.bijlmerparktheater.nl/nl/bijlmer-stage-showcase

TIP Funmania Aalsmeer. Een regenachtige vakantiedag? Niet getreurd, in deze 
gloednieuwe klimhal is van alles te doen beleven! www.funmania-aalsmeer.nl

TIP Tropenmuseum: Cadeau, hoezo? Cadeaus geven doen we allemaal, overal ter 
wereld! Maar wat is het geheim van een goed cadeau? Meer info: 
www.tropenmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/cadeau-hoezo
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