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Wil jij wel eens 
weten hoe een 
kabouter leeft? 

Kom naar de 
kabouterzolder van 
Kasteel Groeneveld en 
word zelf een kabouter! 
Ja echt!

Maak je eigen soep

Verzorg de dieren
in het 
dierenziekenhuis

En... kom alles te weten 
over poep

Deze interactieve
kabouterzolder is 
genomineerd voor
de prestigeuze

www.kasteelgroeneveld.nl

Geologisch Museum Hofland 
geeft al 50 jaar inzicht in de 
samenstelling, bouw en geschiedenis 
van de aarde. Er is aandacht voor 
geologie, mineralen en regionale 
prehistorie. 
Op zondag kan je een geode kopen 
in de museumwinkel en die in het 
atelier laten zagen. Altijd een verassing wat na een proces van 
miljoenen jaren dan tevoorschijn komt.

Bezoek ook onze wisseltentoonstelling Honger naar metalen.
De winkel verkoopt op 26 juni fossielen tegen aantrekkelijke 
prijzen.

Open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13-16.30 uur.
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, Laren.

www.geologischmuseumhofland.nl 

Geologisch
museumhofland
Museaal Educatief Centrum 

Geologisch Museum Hofland

Kinderactiviteiten
Mozaïek maken: 12 juniVulkaantjes maken: 3 juliStenen slijpen: 17 juli, 31 juli, 14 augustusDetermineren van vakantievondsten: 

4 september 



JUNI

TIP Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. Een groene stad is de 
leukste stad die je je maar kan voorstellen. Dit kunnen kinderen volop beleven 
tijdens Floriade Expo 2022. Met een rijk kinderprogramma - van theatergroep 
BonteHond, Waterworld van boomkwekerij Ebben tot de duurzaamste 
speeltuin van de wereld. Kinderen kunnen hier hun groene hartje ophalen. 
Creëer je eigen visie op de groene stad van de toekomst in een interactieve 
expositie. Wil jij je kinderen spelenderwijs leren over tuinbouw, hoe onze 
planten groeien en verduurzaming? Bezoek dan Floriade! www.floriade.com

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

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 Sportcentrum de Trits: met Avond4daagse bon gratis zwemmen! Net als 
voorgaande jaren heeft Sportcentrum de Trits in Baarn ook dit jaar weer een 
speciale cadeaubon waarmee je een deelnemer van de Avondvierdaagse kunt 
belonen voor de geleverde wandelprestaties en hem/haar kunt verrassen met 
een vrijkaartje voor het zwembad. Na vier dagen inspanning is het immers wel 
lekker om eventjes te ontspannen. De bon is voor € 3,95 te koop bij de receptie 
van het sportcentrum en geldig t/m 31 december 2022. Ook geeft de bon 
gratis toegang tot de populaire AquaDisco, die het zwembad in het najaar weer 
gaat organiseren.  www.detrits.nl

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

12 ZO Theatergroep Fusie: Rapunzel (5+) 
Een bekend verhaal op geheel eigen wijze tot een vrolijk, kleurrijk en knotsgek 
kinderstuk is bewerkt. 12 & 19  juni. Kijk voor meer info op:
www.theatergroepfusie.nl/rapunzel

12 ZO Geologisch Museum Hofland: Workshop
Kom vandaag een mozaïek maken! 13.00 tot 16.30 uur.
www.geologischmuseumhofland.nl

18 ZA Grote Kerk Hilversum: Escape room
Maak vandaag een interessante ontdekkingsreis door deze kerk met een 
bijzondere geschiedenis in hartje Hilversum! Info: 
www.grotekerkhilversum.nl/escaperoom

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/nl/agenda/kleine-grote-vragenuur

21 DI Zomer! 

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

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

26 ZO Grafisch Atelier Hilversum: Familie atelier
Kom samen met het hele gezin kunst maken, dat is pas leuk! Elke laatste 
zondag van de maand, 13.00-16.00 uur. Kijk op:
www.gahilversum.nl/familieatelier

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

2 ZA Kermis Laren 2022
Van 2 t/m 10 juli kan je weer genieten van deze leuke en gezellige kermis in 
hartje Laren!  www.kermislaren.nl

3 ZO Gluren bij de Buren Hilversum (Zomereditie)

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

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/agenda-2022

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

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

JULI
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Wat kun je beleven op 
Floriade Expo 2022?

Je loopt er door een levende planten-

bieb, alle bomen en planten staan op 

alfabet. Ze hebben stuk voor stuk hun 

eigen rol in de groene stad.

Hou je van theater? Leven als een monster van 
de Speelwildernis, is dan echt iets voor jou.

Een gigantisch kunstwerk 

laat je de waarde van bijen

zien (Florentijn Hofman)

3

Wil je het groen vanuit de lucht bekijken? 

Dat kan, vanuit een kabelbaan!

2

De plekjes die je moet zien ontdek je 

tijdens de Floriade Kids Expeditie

met een speciale plattegrond op zak.

Bezoek ‘The Green House’ een enorme kas waar 
je fruit-telende drones, vertical farms en andere 
verbazingwekkende innovaties ontdekt.

4

14 april t/m 
9 oktober
in Almere

6

5

1

Ga snel naar floriade.com 

7
Het menu van de toekomst. Van allemans-

vriend bieterbal tot burgers met krekels bij 

een van de vele foodtrucks of restaurants.

*  Floriade is t/m 9 oktober elke dag geopend van 10.00 tot 19.00 uur

• Entreetickets vanaf €19,- per kind (4 t/m 12 jaar) en €29,- per   

 volwassene

•  Floriade vindt plaats in Almere en is gemakkelijk en voordelig 

 te bereiken met de trein. Daarna met de shuttlebus of nog leuker.. 

 de boot naar Floriade

• Floriade is maar eens in de tien jaar



De Gooische Kinderagenda 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

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

TIP Kom naar de kabouterzolder van Kasteel Groeneveld en word zelf een 
kabouter! Ja… echt, een échte kabouter! Maak je eigen soep. Verzorg de 
dieren in het dierenziekenhuis En... kom alles te weten over poep! Vanaf 4 
jaar onder begeleiding Ben je nog geen 4, kom dan een kijken in de tuin van 
Kasteel Groeneveld. Daar wemelt het van de kabouters in de kasteeltuin. 
www.kasteelgroeneveld.nl

6 ZA Hoeve Ravenstein: De boer helpen
Altijd al willen weten hoe het is om boer te zijn? Vandaag kan het! Kijk snel op: 
www.hoeveravenstein.nl/product/een-uurtje-de-boer-helpen

12 VR Martin Luther Kingpark A'dam: De Parade
Op de Parade valt er voor jong en oud altijd wat te beleven!! 
12 t/m 28 augustus. Check: www.deparade.nl

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

19 VR Kinderkaasmarkt Alkmaar
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/bezoek-de-kaasmarkt/de-kinderkaasmarkt

20 ZA Kermisweek Blaricum 2022
Van 20 t/m 24 augustus is er weer van alles te doen in dit gezellige dorp! Kijk 
voor het programma op: 
www.kermis-blaricum.nl

21 ZO Vestingmuseum Naarden: Schuttersdag
Elke 3e zondag van de maand kan je de kanonnen horen bulderen in de 
Vesting!! 14.00-16.00 uur. 
www.vestingmuseum.nl/schuttersdag

26 VR DeLaMar Theater: Nijntje de musical (2+)
Deze kleurrijke musical maakt van een eerste theaterervaring een feest voor 
peuters én ouders! Aanvang 13.30 en 15.30 uur. 
www.delamar.nl/voorstellingen/nijntje-de-musical

28 ZO Olympisch Stadion: KiKa Games (6+)
Doe mee en beleef een unieke Olympische Spellendag voor jong en oud! Kijk 
voor aanmelden en meer informatie op: 
www.kikagames.nl

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

TIP Geologisch Museum Hofland: laat op 4 september je vakantievondsten 
determineren! 13.00-16.30 uur. Kijk op:
 www.geologischmuseumhofland.nl

AUGUSTUS

15 VR Kinderen gratis toegang op zomerfestival Wonderfeel!
Voor kinderen is tijdens zomerfestival Wonderfeel ontzettend veel  
leuks te doen. Op zaterdag en zondag is er een doorlopend programma 
met verrassende muziektheatervoorstellingen, lekker knutselen, 
muziekinstrumenten maken, zelf muziek schrijven, broodjes bakken, etc. 
15,16 & 17 juli. 
www.wonderfeel.nl/kids

17 ZO Geologisch Museum Hofland: Workshop
Altijd al eens stenen willen slijpen? Dat kan op 17 en 31 juli en op 14 augustus! 
13.00 tot 16.30 uur. Meer info: 
www.geologischmuseumhofland.nl

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 Kinderfestival Bussum
Kom spelen, genieten en nog veel meer op dit leuke festival! 18 t/m 22 juli & 
25 t/m 29 juli. Meer info en inschrijven: 
www.kinderfestival.com

18 MA De Lunet Naarden: Zwem4daagse 
Ben jij een echte waterrat? Dan is deze 4daagse echt wat voor jou! 18 t/m 22 
juli. Inschrijven en meer info op: 
www.sportcentrumdelunet.nl/activiteiten/zwem4daagse-naarden

19 ZO Singer Laren: Musical4daagse (6+)
Maak kennis met de wereld van de musical en laat op de laatste dag je kunsten 
zien in een echte voorstelling! 19 t/m 22 juli.
www.musical4daagse.nl/laren

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

mailto:nathalie@nardinckmedia.nl
www.irenedtp.nl
www.visitzandvoort.nl
www.visitzandvoort.nl
www.kasteelgroeneveld.nl
www.hoeveravenstein.nl/product/een
www.deparade.nl
www.grachtenfestival.nl/junior
www.kaasmarkt.nl/bezoek-de-kaasmarkt/de
www.kermis-blaricum.nl
www.vestingmuseum.nl/schuttersdag
www.delamar.nl/voorstellingen/nijntje
www.kikagames.nl
www.opsolder.nl
www.geologischmuseumhofland.nl
www.wonderfeel.nl/kids
www.geologischmuseumhofland.nl
www.delamar.nl
www.kinderfestival.com
www.sportcentrumdelunet.nl/activiteiten/zwem
www.musical4daagse.nl/laren
www.funmania-aalsmeer.nl
www.tropenmuseum.nl


Kids 
GRATIS
 toegang

wonderfeel.nl


