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JUNI

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

TIP Nationaal Militair Museum.De speelwereld Xplore is geopend: helemaal 
vernieuwd en klaar om ontdekt te worden! www.nmm.nl

TIP Ben jij op zoek naar een gaaf en sportief uitje? Kom naar Jump XL Amersfoort! 
Met 900 m2aan trampolines en jumpattracties heb je oneindig veel jump 
plezier! Boek nu je jump ticket en ontvang het 2e uur gratis met de kortingscode 
DOMSTADJXL2! www.jump-xl.com

18 ZA Castellum Hoge Woerd: Scheur in de Tijd (7+)
Een smakelijke komedie, geschreven door Don Duyns met liedjes en muziek 
geïnspireerd op de 80-er jaren.
www.hetfiliaal.nl/voorstelling/scheur-in-de-tijd

19 ZO Vaderdag! 
19 ZO Central Park Festival Park Transwijk

Kom 18 en 19 juni genieten van dit leuke festival! 
www.centralparkfestival.nl

19 ZO ARTIS Groote Museum: Kleine grote vragenuur (10+)
Tijdens deze live podcast gaan kinderen in gesprek met elkaar en met 
kinderfilosoof Maaike Merckens.
www.grootemuseum.nl/nl/agenda/kleine-grote-vragenuur

21 DI Zomer! 
TIP e² Young Engineers. Leer programmeren met Robo Bricks (8+) In juni start 

de kennismakingcursus programmeren met LEGO® WeDo. Je leert bouwen met 
lego®, leren over functies, parameters en sensoren. www.youngeng.nl

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

TIP Festival Tweetakt Utrecht: van 25 juni t/m 10 juli zijn er leuke 
theatervoorstellingen voor kinderen in diverse theaters. www.tweetakt.nl

26 ZO Familietentoonstelling in het Mondriaanhuis. 
Op zoek naar de toekomst in het Mondriaanhuis zet jong en oud aan het denken 
over nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht.  De expositie met doe-opdrachten 
voor kinderen is gebaseerd op het prentenboek Keepvogel en Kijkvogel – in het 
spoor van Mondriaan van Wouter van Reek. In Kijkvogel herken je Piet Mondriaan, 
de kunstenaar die zijn hele leven bleef vernieuwen. Van 26 juni t/m 28 aug. Bij de 
expositie organiseert het museum diverse familie- en kinderactiviteiten. 
www.mondriaanhuis.nl

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 Speurneuzen opgelet! Ontdek met de hele familie de tentoonstelling De 
gezonde stad in het Centraal Museum. Hoe gezond was Utrecht 900 jaar geleden? 
Waren de mensen echt zo vies als we denken? Hoe keek men naar gezondheid en 
hoe weerspiegelde zich dat in een stad. www.centraalmuseum.nl

JULI

TIP Circus Snor. Deze zomer is dit leuke circus op diverse locaties in de provincie te 
zien. Komt dat zien dus! www.circussnor.nl

3 ZO Fort Ruigenhoek: BullyBully (3+)
Een peutermusical met veel liedjes, grappig geruzie en een happy end. Aanvang 
16.30 uur. Tickets via: www.tweetakt.nl

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

TIP Zuiderzeemuseum: Hé, doe je mee! Stap deze zomer in de wereld van een 
Zuiderzeekind en ontdek hoe kinderen leefden rond 1900! 
www.zuiderzeemuseum.nl

TIP Waterliniemuseum Fort bij Vechten: Ontdek het geheim van Nederland: De 
Hollandse Waterlinies - UNESCO werelderfgoed. NU! Duik in de Kinderexpositie 
Onder Water in het Rampjaar en vlieg daarna de ruimte in met de Kinder Expo de 
Waanzinnige Boomhut Ruimtereis!  www.waterliniemuseum.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 Lage Vuursche: Markt
Bezoek deze leuke markt in het mooie Lage Vuursche! In de zomer elke vrijdag. 
www.trotsmarkt.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. www.festival-trek.nl

10 ZO Bibliotheek Utrecht: Rondleiding Neude (8+)
Bieb Neude was vroeger een postkantoor. Iedere zondag in de vakantie kun je 
het gebouw ontdekken tijdens een rondleiding!
www.bibliotheekutrecht.nl/neude/rondleidingen-neude.html

TIP e² Young Engineers. LEGO® Zomerkampen (6+) Kom in de zomervakantie 
Bouwen, spelen, leren en nieuwe vrienden maken! 
www.utrechtoost.youngeng.nl

13 WO Slottuintheater Zeist: Resto La Table & Wie, wie, oui (3+)
Kom vanmiddag gratis kijken naar deze leuke mimevoorstelling over een wel 
hele onhandige ober! Aanvang 14:30 uur. www.slottuintheater.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.www.muiderslot.nl

15 VR WoNDeRFeeL 's Graveland
Op dit leuke festival is van alles te beleven, ook voor kinderen! 15, 16 & 17 juli.
www.wonderfeel.nl
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JUMP XL
AMERSFOORT
EXTREME FUN.
MAXIMUM EXCITEMENT.

JUMP-XL.COM

Ben jij op zoek naar een gaaf en sportief 
uitje? Kom naar Jump XL Amersfoort!
Met 900 m2 aan trampolines en jump 
attracties heb je oneindig veel jump plezier!

Boek nu je jump ticket en ontvang het 
2e uur gratis* met de kortingscode 
DOMSTADJXL22

*Boek een Jump ticket -120 minuten en voer de 
kortingscode in bij het afrekenen.



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.

Illustraties - ©Gaudi Hoedaya • DTP-werk: Irene Dubbeldam - www.irenedtp.nl

JULI

 
 ZOMERVAKANTIE 2022:  

Kinder Doe Expo  
De Waanzinnige Boomhut  

Ruimtereis 
 

Kinder Doe Expo
Onder Water  

in het Rampjaar 

 

waterliniemuseum.nl

KINDER DOE EXPOSITIES:

17 ZO Fort aan de Klop: Magisch vuurtheater (4+)
Een leuke interactieve voorstelling vol vuurspuwen en ander vurig gedoe!! 
Aanvang 11.00 & 13.00 uur.www.samenisleukerdanalleen.nl

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

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

22 VR De Parade 2022
Vanaf 22 juli t/m 7 augustus strijkt dit bijzondere theaterfestival voor jong
en oud weer neer in het Moreelsepark! www.deparade.nl

24 ZO Slottuintheater Zeist: De Tovenaar van Oz (0+)
Kom dit beroemde verhaal in een nieuw jasje vandaag bekijken! 
Aanvang 14.30 uur, toegang gratis. www.slottuintheater.nl

31 ZO De Vrijstaat: De Bouwkeet (6+)
Elke zondagmiddag kun je hier aan de slag om alles te ontdekken over bouwen! 
Tot november 2022. www.devrijstaat.nl

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

6 ZA Hoeve Ravenstein: De boer helpen
Altijd al willen weten hoe het is om boer te zijn? Vandaag kan het!
www.hoeveravenstein.nl

6 ZA Landgoed Bredius Woerden: Buitenbanjers (7+)
7 ZO Sonnenborgh: Super Sunday Solar Science Show (8+)

In deze zonneshow kom je alles te weten over de zon. Elke eerste zondag van de 
maand. www.sonnenborgh.nl

7 ZO Jaarbeurs: World of Dinos
Kom je deze zomervakantie vergapen aan de mest bijzondere en levensechte 
dino's! 2 juli t/m 7 augustus.  www.worldofdinos.nl

TIP e² Young Engineers. LEGO® Kinderfeestjes. Bij e² Young Engineers kunt 
u geheel aangepast aan de wensen van u en uw kinderen een LEGO®-feestje 
boeken! www.utrechtoost.youngeng.nl/lego-birthday-party

12 VR Junior Grachtenfestival Amsterdam 2022
Kom ontdekken hoe leuk klassieke muziek zijn tijdens dit leuke festival! 
12 t/m 21 augustus.  www.grachtenfestival.nl

15 MA De Vrijstaat: Kunstvakantieweek (8+)
Ontwerp tijdens deze leuke creatieve week je eigen tiny house!! 15 t/m 20 
augustus. www.devrijstaat.nl/activiteiten/kunstvakantieweek

17 WO Ballonfiësta Barneveld 2022
Van 17 t/m 20 augustus kan je de meest bijzondere heteluchtballonnen 
bewonderen bij Kasteel de Schaffelaar! www.ballonfiestabarneveld.nl

TIP Neem een kijkje achter de schermen van de kaasmarkt in Alkmaar op de 
speciale kinderkaasmarkt. Elke vrijdagochtend in juli en augustus. Meer info & 
reserveren: www.kaasmarkt.nl

19 VR La Vuelta in Utrecht 
De start van deze bijzondere Spaanse wielerronde mag je eigenlijk niet missen!! 
19 t/m 21 augustus.  www.ontdek-utrecht.nl/vuelta

26 VR Festival Spoffin Amersfoort
Van 26 t/m 28 augustus is dit leuke streetartsfestival weer te zien in de gezellige 
binnenstad van Amersfoort!  www.spoffin.nl

TIP Spoorwegmuseum: Expeditie Posttrein (4+) Jarenlang speelde de trein een 
belangrijke rol in het postvervoer. Tijdens deze leuke tentoonstelling leer je er 
alles over! Te zien t/m 27 november. www.spoorwegmuseum.nl

TIP Museum Ons' Lieve Heer op Solder A'dam: ontdek dit bijzondere museum 
tijdens Lieveheersbeestje-speurtocht of de Feest-audiotour! www.opsolder.nl
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CENTRAAL
MUSEUM
UTRECHT

Speurneuzen opgelet! 

Ontdek met de hele familie de 
tentoonstelling De gezonde stad  

De bekende Utrechtse Trijn van Leemput neemt je mee op een reis 
door de tijd: hoe zag het leven van Utrechters voor en na haar tijd 
eruit? Hoe zorgden zij ervoor dat zijzelf én de stad gezond bleven? 
Door samen leuke opdrachten te doen kom je hier meer over te 
weten. Ieder kind dat de speurtocht heeft gedaan kan na afloop een 
prijsje in het museumcafé ophalen. De familiespeurtocht is geschikt 
voor families met kinderen van 8 tot en met 12 jaar en is gratis te 
verkrijgen bij de informatiebalie van het Centraal Museum.

Kijk voor meer activiteiten en actuele informatie op 
www.centraalmuseum.nl

Beeld: Angela Damen


