
gezins-UIT-agenda
ERASMUS KIDS

inspirerende
tips voor het
hele gezin

AGENDA: zomer 2022

ontdekken • muziek • natuur • cultuur
toneel• film • sport • musea

facebook.com/erasmus.
gezinsagenda

http://facebook.com/erasmusgezinsagenda
http://facebook.com/erasmusgezinsagenda


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

17 VR Nationale Archeologiedagen
De Archeologiedagen op 17, 18 en 19 juni brengen het verleden 
tot leven! Graaf jij ook mee? www.archeologiedagen.nl

18 ZA Maritiem Museum Rotterdam: Waterboulevard! 
Kom vandaag naar het Maritiem en doe mee met een leuke 
wateractiviteit, er is keuze genoeg! 10.30-17.00 uur, gratis entree.
www.waterboulevard.nl

19 ZO Vaderdag! 
19 ZO FutureLand: Vaderdag

Neem je vader mee op een excursie langs de Reddingsbrigade op 
het Maasvlaktestrand en de Brandweer op de Maasvlakte!  
www.portofrotterdam.com/nl/eropuit/futureland/agenda/
vaderdag

21 DI Zomer! 
22 WO Poppentheater de Fighter: Het lelijke eendje (3+)

Het treurige maar wonderschone verhaal van Hans Christian 
Andersen. Aanvang 14.00 uur. www.defighter.nl

23 DO Varend Corso Westland
Ontdek de magie van Varend Corso Westland!! Donderdag 23 juni 
t/m zondag 26 juni. Check de site voor de route en meer! 
www.varendcorso.nl

25 ZA AFAS Circustheater: Disney's Aladdin (8+)
Aladdin zal je met zijn charme betoveren in deze beroemde 
musical! Aanvang 19.30 uur.  www.stage-entertainment.nl

26 ZO Nationaal Onderwijsmuseum: Familiezondag (2+)
Vandaag is het feest in het museum. Er is van alles te doen, 
beleven en natuurlijk te leren. Info: 
www.onderwijsmuseum.nl/activiteit/familiezondag-5

29 WO Centrale Bibliotheek: De boekeling (2+)
Een fantasievolle voorstelling in een wereld van boeken. 
Aanvang 10.30 uur.  www.bibliotheek.rotterdam.nl
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JULI

1 VR De Parade Den Haag
Van 1 t/m 17 juli slaat dit leuke festival voor jong en oud weer haar 
tenten op in het Westbroekpark!
www.deparade.nl

2 ZA Hofpleintheater: De groenste voorstelling EVER (8+)
In deze voorstelling gaan zestien jonge wereldburgers de strijd 
aan met hun groenste angsten en verlangens.
www.jeugdtheaterhofplein.nl

3 ZO Nieuwe Luxor: Bumba op Reis (1+)
Een kleur- en leerrijke show van Bumba en Bumbalu, samen met 
al hun vriendjes! Aanvang 13.00 & 16.00 uur. 
www.luxortheater.nl

3 ZO Nederlands Fotomuseum Typisch Nederland
Ter afsluiting van de ambtsperiode van Jan Dirk van der Burg 
presenteert het Nederlands Fotomuseum van 3 juli t/m 30 
oktober 2022 een overzichtstentoonstelling van zijn bijzondere 
fotografie-oeuvre dat hij de afgelopen 3 jaar heeft opgebouwd.
www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstelling/typisch-
nederland

TIP Kunst voor kleintjes Nieuwsgierige peuters en kleuters (2-6 
jaar) duiken in de interactieve tentoonstelling ZELF! van Villa 
Zebra. Voer de hongerige rommelmonsters met gevonden troep, 
help de dokters in het ziekenhuis of drink een kopje thee in het 
XXL-poppenhuis! www.villazebra.nl/zelf

9 ZA Natuurhistorisch Museum Rotterdam: Op vakantie (0+)
Ontmoet dieren die op pad zijn, honkvaste dieren en dieren die 
houden van luieren in de vakantie. Van 9 juli t/m 21 augustus.
www.hetnatuurhistorisch.nl

10 ZO Theater Zuidplein: Koken met Amba (6+)
Aan de hand van de Surinaamse keuken en muziek word de 
familiegeschiedenis van de 8-jarige Amba verteld. 
Aanvang 11.00 & 14.00 uur. 
www.theaterzuidplein.nl

14 DO World Forum Theater: Holland Kids Festival
Je gaat zeker genieten van deze 75 minuten durende 
spectaculaire familie-show! Kijk snel op: 
www.worldforum.nl/agenda/theater/holland-kids-festival

16 ZA Recreatieoord Hoek van Holland: Wereldrecord Stoelendans
Doe bij North Sea Round Town mee aan het wereldrecord 
Stoelendans! Aanvang 11.00 uur.
www.northsearoundtown.nl

18 MA Skate Days: Skateweek (6+)
Als je van skaten houdt is deze week echt wat voor jou! 
Start 18 juli of 15 augustus.
www.skatedays.nl/skateweek-rotterdam

20 WO Avonturenpark Outdoor Valley 
Ga met de hele familie op avontuur deze zomer! 
Van 20 juli t/m 21 augustus. Kijk op: 
www.outdoorvalley.nl

TIP Youseum Westfield Mall of The Netherlands: Nederlands 
grootste social media experience waar het allemaal om jou en 
jouw wereld draait! www.youseum.nl/nl/mall-of-the-netherlands

23 ZA SS Rotterdam: Hans Klok
Beleef de magie van Hans Klok! 
Te zien van 22 juli t/m 7 augustus. 
www.hansklokshow.nl

24 ZO Tiengemeten: OERRR Op expeditie met de boswachter (9+)
Een echte ontdekkingstocht voor kinderen van 9 t/m 12 jaar! 
Aanvang 11.15 uur. Meer info of aanmelden: 
www.natuurmonumenten.nl

28 DO Beatrixpark Schiedam: Jurassic Encounter
Kom oog in oog te staan met levensechte dino's!! 
28 juli t/m 14 augustus. Kijk op: 
www.jurassicencounters.uk/rotterdam-nl

TIP Museum De Koperen Knop: Playmobil Verzameld! (4+) 
Gek op Playmobil? Dan is deze tentoonstelling in Hardinxveld-
Giessendam echt wat voor jou! Te zien tot t/m 10 september. 
www.koperenknop.nl/expositie-play-mobil-van-4-juni-t-m-10-
september-2022

TIP Mauritshuis: Hallo Vermeer! Dé familie-doetentoonstelling van 
het jaar! www.mauritshuis.nl
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WIL JIJ ER BIJ ZIJN?!
SCAN DAN DE QR-CODE 
EN MELD JE AAN!

KOM JIJ TRAINEN OP DE 
FEYENOORD MANIER?

Meld je dan nu snel aan 
voor één van onze Soccer 
Camps aanstaande augustus. 
Op onze kampen leer jij 
voetballen op de Feyenoord 
manier en kun je werken aan 
jouw voetbalskills. 

Krijg tips en tricks van oud-
Feyenoord spelers en ervaren 
trainers, en wie weet sta jij 
over een paar jaar wel te 
schitteren in De Kuip! 

Ben jij super fan van Feyenoord en vind je 
voetballen het allerleukste wat er is?

ONZE KAMPEN 
VINDEN PLAATS VAN 
1 T/M 12 AUGUSTUS 
OP VARKENOORD.



AUGUSTUS

Erasmus Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is zorgvuldig samenge-
steld. Uitgever is echter niet aansprakelijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: 
Nathalie Molijn tel. 035-6917299 of nathalie@nardinckmedia.nl.

Rien Poortvliet Museum op Tiengemeten
Voor jong en oud veel te beleven!
•  Expositie “Landschappen en 

dorpsgezichten”.
•  Kabouterzolder met diverse activiteiten. 
•  Volg met een knapzak buiten 

het kabouterpad en verdien een 
kabouterdiploma.

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

Verdere informatie op de website: www.rienpoortvlietmuseum.nl

1 MA Trainen op de Feyenoord-manier?
Van ma 1 aug. tot vrij 14 aug. zijn er op Varkenoord diverse 1- en 
2-daagse kampen voor voetballers en keepers, waar jij kan trainen 
op de Feyenoord-manier. Onder leiding van Ben Wijnstekers 
en Mike Obiku word jij baas over de bal en begin je het nieuwe 
seizoen met een voorsprong op jouw tegenstander! Wil je hier 
bij zijn? Schrijf je dan snel in! www.feyenoord.nl/soccer-schools/
trainingsactiviteiten/soccer-camps/zomer

TIP Ben jij een echte Lego fan? Dan mag je een bezoek aan Legoland® 
Discovery Centre Scheveningen niet missen. 
www.legolanddiscoverycentre.com

3 WO SKVR Rotterdam Centrum: Kleintjes Kunstfestival (1+)
Plezier & kunst voor de allerkleinsten, van 1 jaar tot en met 5 jaar. 
3 & 17 augustus, 9.30-12.00 uur. www.skvr.nl

4 DO Het Nieuwe Instituut: Thursday Night Detour
Ga mee met een gids en beleef het Instituut vanuit een ander 
perspectief! Aanvang 19.00 uur.  www.hetnieuweinstituut.nl

TIP Museum Vlaardingen: Strijd om Vrijheid. Meer dan 4000 
Playmobilpoppetjes, paarden, schepen en kastelen vertellen de 
geschiedenis van Nederland. Te zien t/m 30 oktober. 
www.museumvlaardingen.nl

TIP In museum Beeld en Geluid Den Haag draait alles om media. 
Niet alleen interessant, maar ook nog eens leuk! 
www.denhaag.beeldengeluid.nl

10 WO Centrale Bibliotheek en Bibliotheek Zuidplein: Vieze 
Workshop (6+)
Ben jij klaar voor een spannende uitdaging? Dan is deze workshop 
echt wat voor jou! Kijk voor aanvang en meer op: 
www.bibliotheek.rotterdam.nl/activiteiten/agenda

10 WO Schouwburgplein: De Berenboef (2+)
Een gratis muziek-theatervoorstelling op 't Schouwburgplein! 
Aanvang 15.00 uur. www.schouwburgpleinrotterdam.nl

13 ZA Belasting en Douane Museum: Douane spreekuur 
Vraag douanier Leon alles wat je altijd al wilde weten over het werk 
bij de douane! 13 & 28 augustus. www.bdmuseum.nl

15 MA Jeugdtheater Hofplein: Zomerschool (6+)
Van maandag 15 t/m donderdag 18 augustus organiseert het 
theater weer de leukste school van de stad! 
www.jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/zomerschool

17 WO Circus Snor
Komt dat zien!! Op 17 en 16 augustus is dit leuke circus te zien bij 
Stadsboerderij Buytendelft in Delft! www.circussnor.nl

17 WO Schouwburgplein: Mega Maffe Muziekquiz (5+)
Een gratis muziek-theatervoorstelling op 't Schouwburgplein! 
Aanvang 15:00 uur. www.schouwburgpleinrotterdam.nl

21 ZO Theater Zuidplein R'dam: Titus en Fien Zomershow
Een hilarische show vol met grappige sketches, de grote hits en 
natuurlijk de oliebollenband. Aanvang 13.30 & 16.00 uur.
www.theaterzuidplein.nl

28 ZO Maritiem Museum Rotterdam: Maritiem Festival
Bezoek van 28 augustus t/m 5 september dit leuke festival en 
maak kennis met de haven van vroeger, vandaag en morgen! 
www.maritiemmuseum.nl

28 ZO Buitenplaats Brienenoord: Eilandatelier (0+)
Elke zondag eilandatelier midden in de natuur op het Eiland Van 
Brienenoord! 11.00-13.00 uur. www.buitenplaatsbrienenoord.nl
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