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JUNI
TIP Boek nu je kinderfeestje bij Monkey Town Uitgeest!

www.monkeytown.eu/nl/uitgeest/kinderfeestjes
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

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/slootjesdagen

12 ZO Ben jij klaar voor een wervelende speurtocht door de 
KoepelKathedraal? Er is iets ergs gebeurd: de Rode Robijn is 
gestolen… Aan jou de taak om de boef te volgen en de Robijn terug te 
vinden. Durf jij het aan? ‘Mysterie van de Rode Robijn’ is vanaf 
12 juni geopend. www.koepelkathedraal.nl

TIP Dagkampen in Haarlem: 5 dagen leuke dingen doen en ’s avonds 
lekker slapen in je eigen bed. Dat zijn de dagkampen van Vinea 
Vakanties! In Haarlem zijn er in de zomervakantie 3 verschillende om uit 
te kiezen: Creatief (7-13 jr), Sport & Spel (7-13 jr) en het Kook Dagkamp 
(7-10 jr) Kijk voor meer info op: www.vinea.nl/spaarne-kids

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

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

JULI

TIP Wil jij alles te weten komen over dinosaurussen? Kom dan naar het 
Pieter Vermeulen Museum. Het museum is omgetoverd tot een echte 
Dino-wereld. De expositie is geschikt voor alle leeftijden en er valt voor 
jong en oud van alles te doen en te beleven! 
www.pietervermeulenmuseum.nl

TIP Familievoorstelling Japanse Sprookjes (7+)  Toneelschuur 
Producties, Caprera en de Toneelmakerij maken een avontuurlijke 
locatievoorstelling midden in het bos, over de kracht en schoonheid van 
de natuur. Een betoverende voorstelling voor de hele familie, waarin 
mysterieuze figuren je meenemen op ontdekkingstocht door het bos van 
Caprera. www.caprera.nu 
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ZOMERLEESBINGO 2021
Lekker lezen in de zomer! Jij doet toch ook mee?

www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Hoe werkt het?
1. Kies een vakje van de bingokaart en doe de opdracht.
2. Lees een kwartier.
3. Opdracht gedaan, zet een kruisje door het vakje.
4. Kies een nieuw vakje en een opdracht.

Krijg jij in een week een rij vol? En lukt het jou om de 
hele kaart vol te lezen in de zomer?
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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

Zomer 2022

Info & Kaarten
WWW.CAPRERA.NU

de leukste jeugd-
voorstellingen 

midden in de natuur

met deze zomer:

2turvenhoog

jeugdtheaterfestival 1+
Japanse 

sprookjes 7+
red de wereld 6+

Circusfeest 4+ 

de verrukkelijke 

kinderbakshow 4+
tarzan 6+

superjuffie 5+
vet kindercabaret 5+
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JULI
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TIP Lekker lezen met leesbingo van de bieb! Ga je ook lekker veel lezen 
deze zomer? In de tent, buiten in het park of gewoon lekker op je bed. En 
wordt het de Donald Duck, Dagboek van een muts of de laatste van de 
Boomhut? Doe in ieder geval mee met de leesbingo van de Bibliotheek, 
want dan wordt lezen nog leuker!  Download de Leesbingo nu van de 
website van de Bibliotheek of zoek de QR-code in deze gids. 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

03 ZO Gluren bij de Buren Haarlem (Zomereditie)
Vandaag speelt, zingt, danst, struint en gluurt de hele stad door de 
huiskamers en tuinen!  www.glurenbijdeburen.n

08 VR Honkbalweek Haarlem 2022
Hou je van honkbal? Dan is dit event echt wat voor jou! 8 t/m 15 juli.
www.honkbalweek.nl

13 WO Kennemerduinen: Kinderexcursie Vogelringstation Van Lennep
Ontdek tijdens deze leuke excursie alles over de bijzondere vogels die in 
dit gebied leven! Aanvang 8.00 uur. Meer info: 
www.dagjeindenatuur.nl/kinderexcursie-vogelringstation/13-07-2022

16 ZA Philharmonie: Musical4daagse (6+)
Altijd al willen weten hoe het is om op het toneel te staan? Deze vakantie 
kan het! 16 t/m 19 juli & 20 t/m 23 juli. Info:
www.musical4daagse.nl/haarlem

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

21 DO Parksessies Haarlemmerhout
Een leuk multidisciplinair kunstfestival voor jong en oud. 21 t/m zondag 
24 juli. Kijk voor meer informatie op: www.parksessies.nl

31 ZO Caprera: De Verrukkelijke Kinderbakshow (6+)
Een vrolijke show met weetjes, liedjes, poppen, challenges en natuurlijk 
baksels! Aanvang 13.00 uur. 
www.caprera.nu/agenda/de-verrukkelijke-kinderbakshow/

AUGUSTUS

TIP EK Zandsculpturen festival: tot en met 31 augustus is Zandvoort weer 
gastheer van dit bijzondere kampioenschap! Leuk om te zien! 
www.visitzandvoort.nl/uitagenda/zandsculpturen-festival

TIP Frans Hals Museum: ga zelf aan de slag in Studio F en teken een 
kleurrijk portret van jezelf of een ander. Dagelijks t/m 22 september. 
www.franshalsmuseum.nl

4 DO Haarlem Culinair
Dit festival is een feest voor zowel kleine als grote lekkerbekken!  
4 t/m 7 augustus.  www.haarlemculinair.nl

20 WO Bostheater Amsterdam: Red de Wereld! (6+)
Een show vol boze bloemen en bedroefde bijtjes om het goede 
voorbeeld te geven... 10, 12 & 13 augustus. Meer info:
www.bostheater.nl

TIP Frans Hals Museum: ga zelf aan de slag in Studio F en teken een 
kleurrijk portret van jezelf of een ander. Dagelijks t/m 22 september. 
www.franshalsmuseum.nl

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

26 VR ProefPark Haarlem
Dit weekend is er van alles te smikkelen en te smullen in het Kenaupark! 
26 t/m 28 augustus. www.proefparkhaarlem.nl
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